
DO DOKUMENTACE 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
ke zpracování osobních údajů ve službě Senior Kontakt 

Já,  
 jméno a příjmení 

narozen/a dne  
 datum narození 

souhlasím, aby sociální (zdravotnický) pracovník zadal mé osobní 
údaje a údaje o mém zdravotním stavu do služby Senior Kontakt 
pro zajištění sociálních a obdobných služeb pro mne. 

Byl/a jsem seznámen/a, že Senior Kontakt zprostředkovává 
sociální a obdobné služby pro seniory jako jsou domovy důchodců, 
dovoz obědů, osobní asistence, domy s pečovatelskou službou a 
další. Vložení žádosti a zprostředkování sociálních a obdobných 
služeb je pro mne (žadatele) ZDARMA. 

Osobní údaje a informace o mém zdravotním stavu mohu 
upravovat, doplňovat a mazat prostřednictvím Účtu žadatele, ke 
kterému obdržím po registraci Přihlašovací informace. Sociální 
(zdravotnický) pracovník, který mi dává podepsat tento 
Informovaný souhlas, má stejné oprávnění nakládat s mým Účtem 
žadatele jako já. Senior Kontakt je registrován u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů a splňuje bezpečnostní požadavky dle 
Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2001 Sb. 

Více informací na: www.SeniorKontakt.cz 

Číslo žádosti: CZ 
 Bude doplněno po registraci klienta ve službě Senior Kontakt. 

Podpis seniora:  

  V  dne  
 

Senior Kontakt, Tanvaldská 166, Liberec 30, 463 11, IČ: 02915502 
e-mail: info@seniorkontakt.cz, telefon: 778 06 20 40 (Po-Pá 8:00-16:00) 

PRO KLIENTA 

 

PŘIHLAŠOVACÍ INFORMACE 
pro žadatele do služby Senior Kontakt 

Vážený kliente, 
 

sociální (zdravotnický) pracovník, od kterého dostáváte tyto 
Přihlašovací informace, vložil Žádost o služby pro Vašeho seniora do služby 
Senior Kontakt. Služba Senior Kontakt zprostředkovává prostřednictvím této 
jedné elektronické žádosti sociální a obdobné služby pro seniory jako jsou 
domovy důchodců, dovozy obědů, osobní asistenty, pečovatelské služby, 
terénní zdravotní sestry a další. 
 

Vložení žádosti a zprostředkování sociálních a obdobných služeb je 
pro Vás a Vašeho seniora (žadatele) ZDARMA. 

 

Služba Senior Kontakt není sama poskytovatelem sociálních služeb, ale 
zajišťuje je pro registrované klienty prostřednictvím poskytovatelů sociálních a 
obdobných služeb v rámci celé České republiky. 

 

Uvedené Číslo žádosti a Heslo slouží k přihlášení do Účtu žadatele. 
V tomto Účtu žadatele můžete žádost průběžně upravovat, doplňovat a mazat 
neaktuální údaje. Zároveň můžete po přihlášení předávat Vaši žádost 
prostřednictvím služby Senior Kontakt konkrétním poskytovatelům služeb. 

 

Vaše žádost je aktivní po dobu 3 měsíců. Po této době je nutné 
zkontrolovat aktuálnost žádosti a znovu ji aktivovat na další 3 měsíce. Aktivací 
potvrzujete, že stále máte zájem o poskytnutí služeb a zařazení v pořadníku u 
poskytovatelů služeb. Aktivace žádosti je ZDARMA. 

 
 

Jméno seniora:  
  

Datum narození:  

Přihlásit se na: www.SeniorKontakt.cz 

Číslo žádosti: CZ 
 Pro přihlášení zadávejte číslo žádosti včetně CZ!  

Heslo: 
 

 
 

Datum vložení žádosti:  Žádost aktivní do:  
 

Senior Kontakt, Tanvaldská 166, Liberec 30 463 11, IČ: 02915502 
e-mail: info@seniorkontakt.cz, telefon: 778 06 20 40 (Po-Pá 8:00-16:00) 


