
 

 

 

 

 

 

 

Charita Český Těšín, Mírová 1684/8, 737 01 Český Těšín 
tel.:+420 734 167 725, e-mail: info@ceskytesin.charita.cz, ID DS: myxvcx9, www.ceskytesin.charita.cz 

IČ: 60337842, DIČ: CZ60337842, bankovní spojení: UniCredit Bank Ostrava 42355002/2700 
   

 

                                                   Žádost o přijetí 
Charitní dům pro seniory  
Hnojník 2, 739 53 Hnojník 

  

      Žadatel:  

Jméno a příjmení:   

Datum narození:    

Trvalý pobyt:   

Aktuální pobyt:    

Telefon:   Příspěvek na péči (stupeň):   

Rodinný stav:   Státní příslušnost:    

        

Z jakého důvodu podáváte žádost do domova pro seniory? 

 
 

Žadatel má soudem stanoveného opatrovníka:  

K Žádosti přiložte kopii Listiny o ustanovení opatrovníka. 

  
Kontaktní osoby: 

Jméno a příjmení  Vztah k žadateli Telefon email 
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Soběstačnost žadatele:  

 Oblasti 

Minimální 

kompenzace Charakteristika omezení 

Maximální 

kompenzace 

Pohybuje se: bez omezení s berlemi, s holí s chodítkem na vozíku upoután na lůžku 

Chodí po 

schodech: bez omezení  s pomocí neprovede vůbec 

Komunikuje 

verbálně: bez omezení dostatečně s obtížemi ne 

Nají se sám bez 

dopomoci ano ano, ale jídlo musí být speciálně upraveno ne 

Užívá léky: samostatně samostatně, jsou-li nachystány 

léky musí být podány 

druhou osobou 

Hygienu: 

provádí 

samostatně 

provede na 

výzvu provede s dopomocí neprovede vůbec 

Kontinence: bez omezení 

WC křeslo, 

doprovod na 

WC inkontinence moči 

inkontinence moči i 

stolice 

Orientace: plná lehká/občasná dezorientace trvalá dezorientace 

Zrak: bez omezení 

pomůcka (brýle, 

čočky) částečná slepota slepota 

Sluch: bez omezení 

pomůcka 

(sluchadlo) částečná hluchota hluchota 

 

      V ……………………….                Dne: …………..                               ..…..…...……………………………… 

                                                                                 Vlastnoruční podpis příp. opatrovníka, zmocněnce)                           
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Informace pro zájemce o sociální službu o zpracování jeho osobních údajů  
1. Charita Český Těšín, IČ: 60337842, se sídlem: Mírová 8, Český Těšín, jako správce 
Vašich osobních údajů,  
a) zpracovává Vaše osobní údaje, uvedené v této Žádosti a další údaje zjišťované 
v průběhu jednání se zájemcem. 
         jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, číslo telefonu, rodinný stav, 
emailová adresa, výše příjmu, stupeň PnP,    
b) zpracovává Vaše osobní údaje zvláštních kategorií (dříve: citlivé osobní údaje)   
        údaje o zdravotním stavu, míře soběstačnosti, nepříznivé sociální situaci 
Pozn. Jedná se o maximální výčet údajů zjišťovaných během jednání se zájemcem.  
2. Charita Český Těšín zpracovává Vaše výše uvedené osobní údaje   
a) na základě právních titulů:   
plnění smlouvy o poskytování sociální služby nebo opatření před jejím uzavřením        
b) za účelem vedení evidence zájemců o sociální služby Charitního domu pro seniory 
Hnojník 
c) po dobu trvání Vašeho zájmu o službu, přičemž tento zájem bude min. 1x ročně 
prověřovat   
d) po uplynutí této doby budou nejpozději do 1 měsíce skartovány  
e) Vaše osobní údaje nebude předávat žádným jiným osobám ani subjektům.  
3. Máte jakožto subjekt údajů následující práva:  
a) vědět, které Vaše osobní údaje Charita Český Těšín zpracovává a za jakým účelem 
(právo přístupu);  
b) žádat o opravu svých osobních údajů, pokud zjistíte, že Charita Český Těšín 
zpracovává Vaše již neaktuální nebo chybně zapsané osobní údaje;  
c) žádat o výmaz (likvidaci) svých osobních údajů, které Charita Český Těšín 
zpracovává   
d) žádat o omezení zpracování nebo podat námitku proti zpracování některých svých 
osobních údajů  
e) požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů (tj. vydání zpracovávaných 
osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu).  
f) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů ČR.  
4. Kontaktní místo Charity Český Těšín, kde můžete výše uvedená práva uplatnit 
(požadovat):  
Charitní dům pro seniory 
Tel. číslo: 731 520 068                E-mail: lenka.zahradnikova@ceskytesin.charita.cz   
Adresa pracoviště:  Hnojník 2, 739 53 
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