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                                                                                                               Príloha č. 6 
 
  
 

Meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko 

 
Súhlas dotknutej osoby 

na získavanie osobných údajov kopírovaním, skenovaním  

alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií 

 v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

 Ako dotknutá osoba v zmysle  zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov, týmto slobodne dávam prevádzkovateľovi Centrum sociálnych 

služieb Žarec,  M. R. Štefánika č. 2533/13, Čadca (ďalej len „prevádzkovateľ“) výslovný 

a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým vedome vyjadrujem súhlas, na získavanie a spracovávanie 

mojich osobných údajov kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných 

dokladov na nosič informácií ,  a to v rozsahu:  

-      rodný list, 

- sobášny list,  

- úmrtný list 

- osobné údaje o rodinných príslušníkov dotknutej osoby 

- lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, 

- posudok lekára o dlhodobo nepriaznivom stave  dotknutej osoby, 

- preukaz poistenca, 

- občiansky preukaz 

- rozhodnutia vydané Sociálnou poisťovňou o výške a druhu dôchodku  

- rozhodnutia o vydaní preukazu občana ŤZP, 

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, 

- sociálny posudok 

- rozsudky v mene Slovenskej republiky vydané príslušným sudom  

- rozhodnutia vydané ÚPSVaR o dávke v hmotnej núdzi a príspevku 

- evidenčný list vkladnej knižky 

- evidencia pohybu finančných operácii 
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za účelom spracúvania sociálnej agendy v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb zo 

strany zariadenia sociálnych služieb, uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

uzatvorenej v zmysle zákona 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 a v súlade s ustanovením §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

a v znení neskorších právnych predpisov. 

 

Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú počas poskytovania sociálnej služby v zariadení,  u 

povinného uchovania - archivácie určenej osobitnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Tento súhlas  môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom akým bol 

udelený (§14) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

 

Zároveň vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé 

a aktuálne,  v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov, túto zmenu oznámim 

okamžite prevádzkovateľovi.   

 

 

 

V    Čadci , dňa  

                      

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

              vlastnoručný podpis dotknutej osoby

                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                


