Žádost o stravování pro docházející strávníky
CDS Bezručova
Vyplňuje žadatel
Příjmení

Jméno

Titul

Jméno

Vztah

Datum narození
Bydliště
Kontaktní údaje

Telefon
E-mail

Kontakt na osobu blízkou
Příjmení

Kontaktní údaje

Telefon
E-mail

Bydliště
Žádost se podává v kanceláři stravovacího provozu ve vestibulu Domu s pečovatelskou
Merkur, Bezručova 4512, Chomutov.
Žadatel, který bude pracovnicí stravovacího provozu vyzván k jednání, na základě daných
pravidel předloží:
- doklad prokazující trvalé bydliště ve městě Chomutov a věk 65+ (např. občanský
průkaz).

Dne:

Podpis:

Součást žádosti:
- Souhlas se zpracováním osobních údajů

Telefonický kontakt na provozní stravovacího provozu: 474 625 852 nebo 702 236 486

Souhlas se zpracováním osobních údajů a údajů zvláštní kategorie - GDPR
Příjmení a jméno žadatele: ……………………………………………………
Příjmení a jméno kontaktní osoby: …………………………………………...
Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj týkající se žadatele a kontaktní osoby,
jestliže lze na základě tohoto údaje přímo či nepřímo zjistit identitu.
Pracovníci mají k daným údajům přístup, aby je mohli efektivně využívat, a jsou
prokazatelně poučeni o pravidlech zacházení s osobními a citlivými údaji žadatelů,
tyto jsou povinni dodržovat. Každý pracovník má povinnost dodržovat mlčenlivost
o získaných informacích, tuto má zakotvenu v pracovní smlouvě.
Informace o žadateli a kontaktní osobě jsou předávány pracovníkům dané služby
v takovém rozsahu, aby mohly být služby poskytovány bezpečně, kvalitně a odborně.
Organizace má zpracovaný takový systém, aby shromažďované údaje nemohly být
zneužity (v písemné i elektronické podobě).
Na jaké údaje se ptáme a zdůvodnění:
Povinné údaje
Strávník:
příjmení a jméno; bydliště; datum narození a telefonický kontakt
Kontaktní osoba: příjmení a jméno, telefonický kontakt
Uděluji dobrovolně souhlas Sociálním službám Chomutov, příspěvkové organizaci,
s předáním informací za účelem stravování žadatele v CDS Bezručova. Tento souhlas
je udělen po dobu stravování.
Jedná se o můj svobodný, jednoznačný projev vůle, se svolením ke zpracováním
osobních údajů.
Strávník i kontaktní osoba mají možnost svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů kdykoliv odvolat.
Chomutov …………………
………………………………..
Podpis žadatele

…………………………………
Podpis kontaktní osoby

……………………………………………………………
Podpis pracovníka, který s žadatelem souhlas projednával

Telefonický kontakt na provozní stravovacího provozu: 474 625 852 nebo 702 236 486

