Žádost o přijetí do sociálně terapeutických dílen Klíček
Centra sociálních služeb Bohumín, p. o.
Jméno a příjmení: *

…………………………………………………………………………... .

Datum narození: *

……………………………………………………………………………

Bydliště: *

…………………………………………………………………………... .

Telefon: *

……………………………………………………………………………

Omezení ve svéprávnosti: *

ANO/NE

Kontaktní osoba (opatrovníka, rodina): *
jméno a příjmení

bydliště

vztah k uživateli

telefonní číslo

Ukončené vzdělání (druh ukončeného vzdělání): *
…………………………………………………………………………………………………………

Jakým způsobem se domlouváte s okolím? Prosím, popište (například: běžně mluvím, potřebuji
k domluvě symboly, obrázky atd.) *

Co očekáváte od naší služby: *
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
* V případě, že zájemce není schopen sám vyplnit, vyplní opatrovník nebo osoba blízká.
Datum podání žádosti:

Podpis žadatele:
Podpis opatrovníka:

Datum a způsob vyřízení žádosti:
Záznamy o průběhu jednání: viz. Formulář - Záznam jednání se zájemcem o službu v Sociálně
terapeutických dílnách

Informace o zpracovávání osobních údajů žadatele

Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, Slezská 164, 735 81 Bohumín – Starý
Bohumín, IČO: 48806145 jako správce osobních údajů provádí jejich zpracování v souladu s platnou
právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/465/ES o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,
Nařízením EP a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o. zpracovává osobní údaje žadatele o službu, zákonného
zástupce, kontaktní osoby v rozsahu:
1. Zákonné povinnosti - výkon sociální politiky – poskytování sociálních služeb a výkon sociální práce
v rozsahu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na základě jednání o uzavření Smlouvy o
poskytování sociálních služeb (zpracování je nezbytné pro zahájení a poskytování sociální služby dle
potřeb a individuálních cílů Uživatele).
Jedná se o:
Osobní údaje:
Žadatel:
jméno, příjmení, datum narození, bydliště
Opatrovník:
jméno, příjmení
Zvláštní osobní údaje:
Žadatel:
omezení svéprávnosti

2. Oprávněného zájmu - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Centra sociálních
služeb Bohumín, p.o.. Údaj, který poskytovatel potřebuje znát, aby poskytovaná sociální služby byla
kvalitní, odborná a bezpečná.
Jedná se o:
Osobní údaje:
Žadatel:
telefon
Opatrovník:
telefon, bydliště
Kontaktní osoba:
jméno, příjmení, telefon, bydliště
Zvláštní osobní údaje:
Žadatel:
ukončené vzdělání, způsob komunikace, očekávání od služby
Kontaktní osoba:
vztah k uživateli
Všichni pracovníci Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvkové organizace jsou povinni zachovávat
mlčenlivost dle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách. Osobní údaje jsou
uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování a dle směrnice k vedení
spisové služby, archivaci, spisového a skartačního řádu CSSB, p.o.

