Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
úřad městského obvodu

Žádost

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ (ZMĚNU) SMLOUVY O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ
SLUŽBY

Razítko podatelny
Jméno a příjmení žadatele:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
*Ošetřující lékař:
*Telefonní kontakt:
Žádám:

□

O zavedení pečovatelské služby

□

Změnu rozsahu v poskytování pečovatelské služby

*Příspěvek na péči:

Ode dne:

□

Nepobírám

□ Pobírám ve stupni ………

*nepovinný údaj
Úkony pečovatelské služby:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

□ pomoc a podpora při podávání jídla a pití
□ pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
□

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

□

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

□ pomoc při úkonech osobní hygieny
□ pomoc při základní péči o vlasy a nehty
□ pomoc při použití WC
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

□ dovoz nebo donáška jídla
□
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pomoc při přípravě jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

□

běžný úklid a údržba domácnosti

□

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

□

donáška vody

□

topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

□

běžné nákupy a pochůzky

□

velký nákup, např. týdenní nákup

□

praní a žehlení ložního prádla

□

praní a žehlení osobního prádla

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

□

doprovod dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři,
na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Žadatel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské
služby a sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby, mu byly předány v písemné podobě. Žadatel
prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že byl řádně a v celém rozsahu seznámen s vnitřními pravidly
pro poskytování pečovatelské služby a sazebníkem úhrad za úkony pečovatelské služby, vzniklé
nejasnosti mu byly vysvětleny. Žadatel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že veškeré údaje v této
žádosti jsou pravdivé a úplné. Dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
poskytovatel pečovatelské služby postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Pro zahájení poskytování pečovatelské služby je poskytovatel oprávněn
zpracovávat osobní údaje uživatele a další osobní údaje jím poskytnuté (zejména identifikační údaje:
jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail, uživatelské údaje: o poskytovaných
úkonech, průběhu poskytování služby a osobní údaje na osoby blízké - na základě uděleného
souhlasu subjektu či prokazatelně splněné oznamovací povinnosti poskytovatele).
Shromažďování a uložení osobních údajů vyplývá z titulu plnění smlouvy o poskytování
pečovatelské služby, na jejímž základě poskytovatel službu poskytuje. Osobní údaje jsou použity
pouze za účelem poskytování pečovatelské služby, jsou zpracovány a uchovány pouze v rozsahu
nezbytném a po dobu nezbytnou pro účely poskytování služby, náležitě zabezpečeny před
neoprávněným či protiprávním zpracováním.
Správce osobních údajů: Statutárnímu městu Ostrava – městskému obvodu OstravaVítkovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava, IČO: 00845451
Účelem zpracování poskytnutých osobních údajů je činnost spojená s poskytováním pečovatelských
služeb. Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu trvání účelu zpracování
osobních údajů a následně budou uloženy po dobu trvání závazkového vztahu a po dobu trvání
oprávněného zájmu správce.

V Ostravě dne:
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………………………………………………………
Podpis žadatele
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