MESTO BOJNICE
Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
1. Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba

2. Údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Rodné priezvisko
Rodné číslo
Číslo OP
Rodinný stav
Telefón
Email
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, obec, psč)

Adresa prechodného pobytu (ulica, číslo, obec, psč)
3. Príjmové a majetkové pomery žiadateľa
Druh dôchodku
Výška dôchodku
Iný príjem (odkiaľ, aký)
Výška iného dôchodku
Výška finančných úspor
Nehnuteľnosti
Hnuteľné veci vyššej
hodnoty (napr. auto)
Vklady (kde, výška)
Cenné papiere, umel.diela
a predmety (aké)
Iné
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Poznámka
O príjmových pomeroch občan predloží posledné rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne a
potvrdenie o výške iných príjmov za predchádzajúci kalendárny rok.
O majetkových pomeroch občan predloží napr. list vlastníctva, kúpno-predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu,
znalecký posudok a pod.

4. Údaje o rodinných príslušníkoch žiadateľa
Meno a priezvisko
Príbuzenský pomer

Terajšia adresa pobytu

5. Údaje o kontaktných osobách a v prípade vážneho ochorenia alebo úmrtia žiadateľa
Meno a priezvisko
Adresa pobytu (ulica, číslo,
obec, psč)
Meno a priezvisko
Adresa pobytu (ulica, číslo,
obec, psč)
6. Zákonný zástupca žiadateľa, ak je žiadateľ zbavený spôsobilosti na právne úkony
Meno a priezvisko
Adresa pobytu (ulica, číslo,
obec, psč)
7. Deň začatia a čas poskytovania sociálnej služby
Deň začatia
Čas poskytovania od
Čas poskytovania do
8. Informovanie
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Právny základ: osobitný zákon
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Bojnice
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku
Mesto Bojnice po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných
údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.
Mesto Bojnice 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 Bojnice 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,
sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018
Z. z.
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9. Čestné vyhlásenie žiadateľa o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v žiadosti
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych
následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.
v Bojniciach, dňa
Poznámka
Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže s jeho súhlasom a na základe
potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave toho občana podať žiadosť manžel, manželka, rodičia a jeho
deti, ak sú spôsobilí na právne úkony
Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa §74
ods. 5 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Podpis žiadateľa

