MESTO ZVOLEN
odbor sociálnych
vecí, zdravia a rodiny
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

Pečiatka:

Žiadosť
o poskytovanie/zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby

Dátum narodenia
Adresa pobytu/miesto poskytovania sociálnej služby

Poskytovateľ

Stupeň odkázanosti
Druh a forma sociálnej služby

Deň začatia poskytovania sociálnej služby

Čas poskytovania sociálnej služby

V .....................

dňa ..................

......................................
podpis žiadateľa

K žiadosti sa prikladá:
1.
2.
3.
4.

Posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
Potvrdenie o príjme (aktuálne rozhodnutie o dôchodku)
Doklady o majetkových pomeroch
Pri opatrovateľskej službe – objednávka na poskytnutie sociálnych služieb
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Informovanie dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v konaní
podľa § 13 písm. c) zákona (osobitný predpis)
Prevádzkovateľ: Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen , IČO: 00 320 439
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Právny základ: v zmysle § 13 písm. c) zákona – zákon č. 448/2018 Z.z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Zvolen
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: podľa právnej úpravy SR a Registratúrneho poriadku Mesta
Zvolen na správu registratúry RP-01/2016
Mesto Zvolen po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Zvolen vyhlasuje, že
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len
v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných
údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
Práva žiadateľa:



žiadateľ má právo požadovať od Mesta Zvolen prístup k jeho osobným údajom a právo na ich
opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním
podnetu na šetrenie alebo sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu
osobných údajov v zmysle §100 zákona.

Dátum, vlastnoručný podpis dotknutej osoby:
......................................................................
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