OBEC LENARTOV
ocenená certifikátom „Bezpečný podnik“
Lenartov 37, 086 06 Malcov

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
1. Žiadateľ
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
2. Dátum narodenia:
Č. obč. preukazu:
3. Adresa
Trvalého pobytu:
PSČ:
Okres:
Telefón:
Prechodný pobyt:
4. Štátne občianstvo: SR
5. Rodinný stav (hodiace sa zaškrtnite):
Slobodný/á
Ženatý
Vydatá
Rozvedený/á
Ovdovený/á
Žije s druhom (družkou) ...........................................
6. Ak je žiadateľ dôchodca – druh dôchodku: vdovský, starobný
7. Druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená (hodiace sa zaškrtnite):
Domov sociálnych služieb
Špecializované zariadenie
Zariadenie podporovaného bývania
Rehabilitačné stredisko
8. Forma sociálnej služby (hodiace sa zaškrtnite):
Denný pobyt
Týždenný pobyt
Celoročný pobyt

Tel.: + 421 – 54 – 47 06 004
Fax: + 421 054 – 48 84 188
IČO: 00322270
Bank. spojenie: Prima banka, Bardejov č. účtu: 361 849 1001/5600

E
E-mail:
obeclenartov@lenartov.sk

DIČ: 2020623231

9. Ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony:
Zákonný zástupca:
Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Telefón:
E-mail:

10. Vyhlásenie žiadateľa (zákonného zástupcu, resp. rodinného príslušníka)
Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedol podľa skutočnosti a som si vedomý
dôsledkov uvedenia nepravdivých informácií.
Dňa:

...............................................................
čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa
(zákonný zástupca)

11. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých Obci
Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov podľa zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú
uvedené v tejto žiadosti na účel posúdenia odkázanosti na sociálnu službu až do vydania
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Súhlas o spracovaním osobných údajov platí do
doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona číslo
4258/2002.
Dňa:

...............................................................
čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa
(zákonný zástupca)

