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Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

 
v súlade s článkom 7  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a  
v súlade s §14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Zákon“) 
 

 
1Týmto ako dotknutá osoba: ................................................................., narodená: ........................................... 
                                                                   (uviesť: meno, priezvisko)                                                   (uviesť: dátum narodenia)      
                     

Alebo 
 

2Týmto ako zákonný zástupca:  .............................................................................................. 
                                                                      (uviesť: meno, priezvisko zákonného zástupcu) 
 

 
klienta: .........................................................................., dátum narodenia: ..................................................... 
                         (uviesť: meno, priezvisko klienta)                                                                 (uviesť: dátum narodenia klienta)                          

 

 
súhlasím s vyhotovením kópie/skenu nasledovných dokladov3:  

- rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 
- posudok o odkázanosti na sociálnu službu 
- potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak ide o pravidelný príjem 
- potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o nepravidelný príjem 
- rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne na príslušný rok 
- vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu 

 
V Topoľčanoch, dňa: .......................................                                      .........................................              
                                                                                                                           podpis dotknutej osoby         
                        

- potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch osôb, ktorých príjmy sa spoločne 
posudzujú a spoločne započítavajú:  

 rozhodnutie o výške dôchodku na aktuálny rok,  

 potvrdenie o výške dôchodkových dávok za predchádzajúci kalendárny mesiac 

 vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu 

 
V Topoľčanoch, dňa: .......................................                                      .........................................              
                                                                                                                           podpis dotknutej osoby         
 

a ich uchovaním v mojom osobnom spise klienta 
     

za účelom: uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby, výpočtu úhrady za sociálnu službu a následného 
poskytovania cielenej a kvalitnej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách na 
základe informácii o zdravotnom stave a požiadavkách klienta, 

                                                      
1 Vyplní klient, ktorý je plne spôsobilý na právne úkony. 
2 Vyplní zákonný zástupca klienta. 
3 Nehodiace sa prečiarknuť 
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na čas: po dobu trvania Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby; 
 
prevádzkovateľovi: "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Československej armády 1870, 
955 01  Topoľčany, IČO: 00356786. 
 

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá toho, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať osobne 
alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa alebo na emailovú adresu 
penzion@penzionzss.sk. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Rovnako vyhlasujem, že som si 
vedomá svojich práv v zmysle čl. 13 – 21 GDPR a potvrdzujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie 
o právach a podmienkach spracúvania mojich osobných údajov podľa čl.13 GDPR. 
 
 
 
 
 
 

V Topoľčanoch, dňa: .......................................                                      .........................................              
                             podpis dotknutej osoby                                
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