
 

 

Žádost o zařazení do projektu tísňové péče 
 

Jméno, příjmení, titul: ……………………………..…………………………………………………. 

Datum narození: …………………………………………………………………………………….. 

Trvalé bydliště:……………………………………………………………………………………….. 

Kontaktní adresa: ……………………………………………………………………………………. 

Číslo OP:……………………………………….Telefon: ………………………………………….. 

Druh a výše důchodu: ………………………….Příspěvek na péči: ……………………………….. 

Průkaz TP, ZTP, ZTP/P ………………   ……. Zavedená pečovatelská služba: …………………… 

Popis bydliště ( bytový dům, rod. dům, poschodí, výtah, s kým bydlí, bydlí sám….) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Důvody pro podání žádosti: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kontaktní osoby (jméno, příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo, vztah k žadateli): 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Prohlášení žadatele: 

Prohlašuji, že nejsem závislý(á) na alkoholu ani jiných psychotropních látkách a netrpím žádným duševním 

onemocněním. 

Beru na vědomí, že jsem povine/povinna: 

- umožnit pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví provést sociální šetření v místě svého bydliště za 

účelem posouzení rodinné, sociální a zdravotní anamnézy, 

- nahlásit případnou změnu týkající se údajů v žádosti do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s projektem Tísňové hodinky pro seniory a s tím, že stálý měsíční 

poplatek ve výši 380,-Kč se hradí společnosti Linnet eu s.r.o., IČO 26010585, se sídlem Karlovo náměstí 84, 

547 01 Náchod, která je poskytovatelem registrované služby Tísňová péče. 

 

Přidělení zařízení pro žadatele není nárokové. V případě nevyhovění žádosti z důvodu omezeného počtu 

zařízení, kterými město Ostrov disponuje, může být žadatel na základě předchozího souhlasu, zařazen do 

pořadníku (za předpokladu splnění daných kritérií). 

 
*) 

Souhlasím  -  nesouhlasím  se zařazením do pořadníku. 

 

 

V Ostrově dne : ……………………                            …………..…...…………………………………            

              vlastnoruční podpis žadatele 

Vyjádření registrujícího praktického lékaře 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

………………………….………………………………………………………………………………. 

*) 

Žadatel(ka)              je   -  není            závislý(á) na alkoholu nebo jiných psychotropních látkách  

Žadatel(ka)             má  -   nemá         vážné duševní onemocnění. 

 

Tísňovou péči          doporučuji  -   nedoporučuji 

Náklady spojené s vypracováním vyjádření lékaře hradí žadatel.       

         razítko, podpis lékař 

*)nehodící se škrtněte 



 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Já, níže podepsaný, uděluji tímto souhlas Městu Ostrov, sídlem Jáchymovská 1, Ostrov, IČ: 00254843 (dále 

jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní a citlivé 

údaje: 

 

-         jméno a příjmení 

-  datum narození 

- adresa trvalého bydliště případně kontaktní adresa 

-         telefonní číslo 

- číslo OP 

- další osobní a citlivé údaje uvedené v žádosti a lékařské zprávě 

 

Jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefonní číslo, lékařskou zprávu, je možné zpracovat na základě 

Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem evidence předání tísňového tlačítka dle smlouvy 

ze dne …………………….… Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu  5-ti let. 

Souhlasím i s tím, že údaje budou v nezbytném rozsahu předány osobě společnosti Anděl na drátě, z.ú., která 

s nimi bude nakládat jako zpracovatel. 

 

Podpisem tohoto souhlasu uděluji s výše uvedeným zpracováním svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních 

údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní 

údaje Města Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov, podatelna@ostrov.cz. 

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět 

- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si kopii 

        těchto údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

         popřípadě požadovat omezení zpracování, 

-         požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

-         na přenositelnost údajů, 

-         podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 

 

 Žádost o udělení souhlasu musí být jasně odlišitelná a nesmí být součástí všeobecných obchodních podmínek, 

musí to být opt-in. 

 

 

…………………………………… 

Jméno a příjmení       …………………………. 

             Podpis 

…………………………………… 

Datum narození 


