
Městská správa sociálních služeb Kadaň

Věžní 958, 432 01  Kadaň

Zájemce o službu:

Příjmení: Jméno: titul:

Datum narození:

Trvalé bydliště (dle OP):

Kontakt (telefon, email) na zájemce nebo jinou osobu v případě jednání o poskytnutí služby:

Jméno a adresa zákonného zástupce, je-li žadatel omezen způsobilosti k právním 

úkonům:

Rozhodnutí soudu v                                        dne č.j.

Prohlášení zájemce (zákonného zástupce):

Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl(a) pravdivě.

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a)s tím, že se mohu vyjádřit nebo doplnit 

podklady k mé žádosti.  

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

V DOMOVĚ PRO SENIORY

Informace a zpracování osobních údajů

správce osobních údajů zpracovává tyto údaje žadatele (jméno, příjmení, titul, datum narození, 

trvalé bydliště, kontakt). Dále správce zpracovává jméno, příjmení, telefon osoby za účelem 

informování v případě jednání o poskytnutí služby zájemce, případně tyto údaje zákonného 

zástupce (jméno, adresa a rozhodnutí soudu), pokud má žadatel omezenou způsobilost k 

právním úkonům za účelem vyřízení žádosti. Takto získané osobní údaje správce nikam 

nepředává. Osobní údaje se zpracovávají po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem 

správce. Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet, emailem 

nebo osobně v kanceláři Městské správy sociálních služeb Kadaň. Výše uvedenými způsoby je 

možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k 

osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku 

proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Správcem osobních údajů je: Městská správa sociálních služeb Kadaň, Věžní 958,                                

432 01 Kadaň

kontakt: tel: 474 699 709, e-mail: mssskadan@seznam.cz 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Ing. Josef Kolařík, tel: 777 319 140, e-mail: dpo.kadan@gmail.com



SOUHLASÍM S TÍM, ŽE BUDU ZAŘAZEN(A) DO EVIDENCE ZÁJEMCŮ O SLUŽBU.   

PODÁNÍ ŽÁDOSTI NEZAVAZUJE ZÁJEMCE O SLUŽBU 

K PŘISTĚHOVÁNÍ DO DOMOVA.

Více informací na internetových stránkách domova:  www.messskadan.unas.cz

nebo na telefonu 474 699 709, 773 531 313

V Kadani dne

podpis zájemce nebo zákon.zástupce

Vyplňuje Domov pro seniory

Datum přijetí žádosti:

Podpis osoby, která žádost přijala:

Čím zájemce odůvodňuje podání žádosti:

Další údaje, kontakty, změny:


