ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
(v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)

Meno a priezvisko žiadateľa/ky:
Rodné číslo žiadateľa/ky:
Adresa trvalého pobytu žiadateľa/ky:
Súčasný pobyt žiadateľa/ky:
Rodinný stav:
Štátne občianstvo:
Telefonický kontakt:
zariadenie opatrovateľskej služby
zariadenie pre seniorov
denný stacionár
opatrovateľská služba

Druh sociálnej služby (označte vybranú
sociálnu službu):

1.
2.
3.
4.

Forma sociálnej služby:

1. pobytová
2. ambulantná
3. terénna

Povinné prílohy:

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

*Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania
sociálnej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby
podať žiadosť aj iná fyzická osoba.
Dátum podania žiadosti:

Podpis žiadateľa/ky:

Informačná povinnosť: Žiadateľ, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok, IČO:
00 305 022, E-mail: informacie@msupezinok.sk, Tel.: 033/6901 113, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe podanej žiadosti v
zmysle zák. č. 448/2008 Z. z. zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom vybavovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Právnym základom spracúvania
je nevyhnutnosť spracúvania na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s Nariadením EP a Rady č.
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci. Osobné údaje sa
uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa
registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Prenos do tretích krajín, ktoré nie sú členským štátom EÚ alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
alebo do medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje. Mesto Pezinok nevykonáva automatizované profilovanie. Dotknutá osoba si môže
uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (len v prípade splnenia zákonom predpokladaných podmienok),
právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo podať sťažnosť úradu na
ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke mesta https://pezinok.sk
- GDPR, kontakt na ustanovenú zodpovednú osobu: gdpr@msupezinok.sk. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a je
nevyhnutné na zaevidovanie a posúdenie žiadosti. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť vybavenia žiadosti.

Mestský Úrad, Oddelenie sociálnej starostlivosti, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok

