SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
Podpísaný (á) ......................................................................, nar. ..............................................,
trvale bytom ...............................................................................................................................,
v zmysle § 94c ods. 1 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, dávam svojím podpisom súhlas Centru sociálnych služieb v Poprade
(ďalej len CSS), Komenského 3454/12, 058 01 Poprade, IČO: 00691844, na spracúvanie
mojich osobných údajov v nasledovnom rozsahu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

meno, priezvisko a titul,
adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
rodné číslo a dátum narodenia,
rodinný stav,
štátne občianstvo,
sociálne postavenie,
údaje o príjme,
údaje o hnuteľnom a nehnuteľnom majetku,
údaje o zdravotnom stave, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania
sociálnej služby,
j) telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
k) ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, poskytovania sociálnej služby a platenia úhrady
za sociálnu službu.
Dotknutá osoba dáva súhlas na spracovanie osobných údajov na nasledujúce účely:
1. na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
2. na uzatvorenie zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu,
3. na vedenie registra obmedzení,
4. na označenie miesta poskytovania sociálnej služby,
5. na platenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu,
6. na vedenie evidencie žiadateľov,
7. na spracúvanie návrhov na súdne konanie,
8. na vydávanie podkladov pre potreby súdov (dedičské konanie), ústredie sociálnej
poisťovne dôchodkového poistenia, mestských a obecných úradov, zdravotných
poisťovní, umiestnenia do iného zariadenia sociálnych služieb,
9. na vedenie osobnej spisovej dokumentácie prijímateľa sociálnej služby po prijatí do
zariadenia.
Tento súhlas platí do doby ukončenia vo veci poskytovania sociálnej služby v CSS, príp. do
doby ukončenia dedičského konania.
Beriem na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými
právnymi predpismi. Pre iné účely a iné subjekty môžu byť moje osobné údaje poskytnuté iba
na základe ďalšieho výslovného písomného súhlasu.
V ............................. dňa ......................
...............................................
podpis dotknutej osoby

