Smlouva o poskytování sociální služby
podle § 91 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
Obec Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police
tel. 487 861 337, 607 909 404, obecniurad@hornipolice.cz
bankovní spojení: 18426421/0100, IČ 00524662
zastoupená Lubošem Paďourem, starostou
(dále jen „poskytovatel“)
uzavřela smlouvu
s paní (panem):
datum narození:
bydliště:
(dále jen „žadatel“)
o poskytování pečovatelské služby podle § 40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
v rozsahu a výši dle dodatku ke smlouvě, který je nedílnou součástí smlouvy.

1.
Služba je poskytována na území obce Horní Police a Žandova v pracovních dnech od 7 do 15
hodin, pokud není písemně sjednáno jinak.

2.
Úhrada za poskytování pečovatelských služeb se provádí pečovatelce popřípadě poskytovateli
měsíčně do pokladny nebo na účet Obecního úřadu v Horní Polici do 15. dne následujícího
měsíce. Poplatky z prodlení se řídí obchodním zákoníkem.

3.
Smlouva se sjednává na dobu určitou od - do / neurčitou. Platnost smlouvy začíná dnem
podpisu smlouvy. Smlouva může být prodloužena jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou.
V případě prodloužení na dobu neurčitou je smlouva ukončena výpovědí jedné ze smluvních
stran s měsíční výpovědní lhůtou, úmrtím nebo skončením předmětu činnosti a dále pokud
nastanou okolnosti dle odst. 3 §91 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Žadatel bydlící
v Domě s pečovatelskou službou Horní Police, 9. května 160, 471 06, Horní Police, je
povinen využívat terénní sociální službu.

4.
Žadatel bere na vědomí, že součástí pečovatelské služby je individuální plánování
poskytované služby, na kterém bude spolupracovat se sociální pracovnicí a s pečovatelkou.
Žadatel si individuálně sjednává s pečovatelkou popřípadě se sociální pracovnicí své osobní
cíle, dále termíny a charakter služeb. Obě strany jsou si vědomi, že v průběhu poskytování
služby může dojít ke změně cíle, tzn. změně využívaných služeb.
Předmětem/účelem smlouvy je tzv. osobní cíl žadatele, který si žadatel stanovil a jedná se o
následující úkony:

Požadované úkony

rozsah

cena

5.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení. Smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze
písemně. V případě úmrtí je smlouva ukončena automaticky dnem úmrtí žadatele.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu
neuzavřely v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že
smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což
stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Horní Polici, dne

poskytovatel ................................................

Příloha: Informace GDPR

žadatel....................................................

Příloha č. 1 smlouvy

Informace GDPR
Klient (subjekt OÚ) poskytuje své osobní údaje (dále také „OÚ“) správci osobních údajů
(Obci Horní Police) a to dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen „GDPR“).

Správce subjekt údajů informoval především o tom, že:
a) má právo požadovat informaci, kterým zpracovatelům byly OÚ poskytnuty v rámci jejich
dalšího zpracování a další informace s tím související a že nebude předávat bez jeho
výslovného souhlasu OÚ příjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský
hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než
Česká republika.
b) osobní údaje uloží po dobu poskytování sociální služby do doby odvolání souhlasu se
zpracováním u Správce.
c) má právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz popř. omezení
zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od
Správce OÚ, které poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu a předat je jinému správci), že souhlas může kdykoliv odvolat osobně v sídle
Správce nebo zasláním žádosti prokazující totožnost Subjektu údajů na adresu sídla
nebo kontaktní e-mail Správce, že může podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů,
že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k profilování OÚ. Správce sdělil, že má
právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány.
c) má právo na výmaz OÚ, jestliže odvolá souhlas a neexistuje další právní důvod pro
zpracování.

V Horní Polici, dne

……………………………………
Podpis Subjektu údajů

