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Příloha č.1 k PS/III 

 

Žádost přijata dne: …………………………………..                                          Pořadové číslo:……………………................... 

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY - Denní stacionář Letokruhy 

 

Denní stacionář ve Valašské Polance je ambulantní služba, která je poskytována dospělým a seniorům, kteří 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Stacionář 

nabízí své služby ve všední dny od 7,00 do 15,30 hodin. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy.  

Pro klienty je důležitý zejména denní program, který je založený na přirozeném a obvyklém rytmu dne, je 

pestrý a kvalifikovaně vedený s ohledem na potřeby a možnosti klientů. 

Pro zařazení do seznamu žadatelů o službu je potřeba vyplnit tuto žádost. V brzké době po podání žádosti 

Vás bude telefonicky (případně e-mailem) kontaktovat naše sociální pracovnice, která si s Vámi domluví 

osobní schůzku v Denním stacionáři nebo přímo u Vás doma.  Na této schůzce Vám předá všechny 

informace potřebné pro poskytování služby. 

 

Žadatel:   

Jméno, příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………………………………............... 

Bydliště žadatele:  ……………………………………………………………………………………..................................................... 

Telefon: ……………………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………............ 

(dále jen Žadatel)    

Kontaktní osoba, kterou můžeme v případě řešení žádosti o poskytování služby kontaktovat:  

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kontaktní osoba je soudem ustanovený zástupce/opatrovník (prosím vyberte a zakroužkujte):  ANO x NE 

Telefon: ……………………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………........ 

Já, kontaktní osoba Žadatele, souhlasím s vedením výše uvedených osobních a citlivých údajů v evidenci žadatelů o poskytování 

pečovatelské služby prostřednictvím společnosti Letokruhy, o.p.s. Společnost Letokruhy, o.p.s., se zavazuje dodržovat 

mlčenlivost a ochranu osobních a citlivých údajů v souladu se zákonem. Kdykoli můžete požádat o sdělení, zda Vaše osobní údaje 

zpracováváme, a o poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které 

zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat 
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nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se 

obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho 

souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat.  

 

Podpis kontaktní osoby: …………………………………………………………………….. 

 

V čem Vám může Denní stacionář Letokruhy pomoci? 

(Co potřebujete, co očekáváte? Uveďte dny a časový rozsah, ve kterém byste chtěl/a službu 

využívat.) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

Já, Žadatel/Zástupce, souhlasím s vedením výše uvedených osobních a citlivých údajů v evidenci žadatelů o poskytování služby 

Denní stacionář Letokruhy.  

Společnost Letokruhy, o.p.s., se zavazuje dodržovat mlčenlivost a ochranu osobních a citlivých údajů v souladu se zákonem. 

Kdykoli můžete požádat o sdělení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a o poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás 

zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. 

Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. 

Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. V 

případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat.  

 

Žadatel/ka prohlašuje, že vyplněné údaje jsou pravdivé. 

 

 

V   …………………………………....    dne ………………………………                  ………………………………………………….............                    

                                                                                                                                 Podpis Žadatele/Zástupce 

 

 

 


