MĚSTO ČERNOŠÍN
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERNOŠÍN
nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín, okres Tachov
Tel.: 374692109

www.cernosin.cz
Fax: 374692186 E-mail: posta@cernosin.cz

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Dům zvláštního určení bez lékařské služby, s pečovatelskou službou
pouze v pracovní dny od 6:30 do 15 hodin
Jméno a příjmení:………………………….. rozený/á …………………..stav ………………..
Bydliště …………………………………………………………………………………………
Datum, místo a okres narození: …………………………………………………………………
Telefon: ………………………………
Zavedena pečovatelská služba:
Odůvodnění žádosti:

ANO

NE

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
VYJÁDŘENÍ OBVODNÍHO LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU UCHAZEČE:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
DOPORUČUJI UMÍSTĚNÍ:

Dne: …………………

ANO

- NE

…………………………...
Razítko a podpis lékaře

V DPS lze ubytovat pouze občany částečně soběstačné, nelze ubytovat občany trvale
ležící, občany postižené psychózami a jinými psychickými poruchami. Též nelze
ubytovat občany nesnášenlivé s rysy asociálního jednání, alkoholiky, toxikomany apod.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji na svou čest, že údaje uvedené v této žádosti jsou přesné, pravdivé, úplné a
odpovídají skutečnosti, a že jsem nezamlčel(a) žádné údaje a informace rozhodné pro
posuzování této žádosti. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že v případě nepravdivosti
mnou poskytovaných údajů jsem povinen(a) uhradit případnou škodu vzniklou druhé straně a
Město Černošín bude oprávněno okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy uzavřené na základě
nepravdivých údajů a s okamžitou platností ukončit nájemní vztah.

Město Černošín je správcem i zpracovatelem osobních údajů v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také „GDPR“) a dále v
souladu s tzv. adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který
upřesňuje již zavedená ustanovení „GDPR“ týkající se ochrany a zpracování osobních údajů.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dávám tímto souhlas, aby Město Černošín jakožto správce osobních údajů dle nařízení
č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své
činnosti zpracovávalo, shromažďovalo a uchovávalo osobní údaje, týkající se mé osoby
uvedené v žádosti o nájem bytu v DPS, a to především za evidenčními a informačními účely,
souvisejícími s projednáváním předmětné žádosti. Tento souhlas se uděluje na dobu
neurčitou.
Žadatel bere na vědomí, že přijetím žádosti o nájem bytu v DPS nevzniká městu povinnost
nájemní smlouvu s žadatelem uzavřít.

V……………………….……………dne:………….…..……………..

…………………………………………………
podpis žadatele
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