
 

 

Žiadosť o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 
Žiadateľ: 

       
  

  ............................................................................................................... 
  meno    priezvisko     titul     

                  

Dátum narodenia:     

 
Miesto: 
 

    Okres:   

                  
Adresa trvalého 
pobytu: 

     
  

............................................................................................................................ 
  obec   ulica   PSČ okres     

                  
Telefónne číslo: 

   
Kontaktná osoba: 

 
  

          Vzťah so žiadateľom:   

Rodinný stav:       Národnosť:     
                  

Požadovaný druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov     
  

       
  

                  

Forma sociálnej služby: pobytová ročná 
   

  
  

       
  

Zariadenie v ktorom žiadate o umiestnenie: VIA LUX - DSS a ZpS, Andraščíkova 2, 
          040 17 Košice - Barca   

                  
Príjem žiadateľa: 

   
.................... €/mesačne   

dôchodok starobný, invalidný, vdovecký, iný príjem -aký:         

                  
Žiadateľ býva: 

      
  

(v byte/dome, sám a pod.)             

Vyhlásenie žiadateľa (zákonného zástupcu alebo opatrovníka) 
 

  
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov v prípade  

uvedenia nepravdivých údajov. 

     
  

  
       

  
  

       
  

  
       

  
Dňa: 
................................. 

  
.............................................   

  
    

čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa   
  

       
  

Spracovanie osobných údajov dotknutej osoby 
   

  
Beriem na vedomie, že osobné údaje budú spracované na účely spracovania žiadosti. 

  

       
  

  

       
  

  
       

  
Dňa................................ 

  
..............................................   

  
    

čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa   
  

       
  

                  



 

 

VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, Košice- 

mestská časť Barca 04017, IČO: 00696854 

ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti 

a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby  

o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

pod názvom 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii žiadateľov v zariadení poskytujúcom sociálne 

služby: 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii žiadateľov o uzatvorenie 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

Okruh dotknutých osôb: žiadatelia o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a ich 

zákonní zástupcovia, dieťa žiadateľa o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, zdravotná poisťovňa, 

adresa príbuzných, výška dôchodku, národnosť, číslo občianskeho preukazu a ZŤP preukazu, 

telefónne číslo 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostnenskom podnikaní  

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach 

a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.  
Lehoty na vymazanie osobných údajov:  

osobné spisy 25 rokov 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou 

zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si 

môžu uplatniť nasledovné práva: 

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na 

vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať 

proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť 

dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR  

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá 

osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. 

Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej 

žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie 

informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju 

totožnosť. 

VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov prijala všetky primerané 

personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných 

údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej 

z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako 

prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie 

k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť 

oznámime. 

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie 

uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu: Ing. Milanna Kopčová; e-mail: 

po.bozp@centrum.sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame 

nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 

Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 


