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Chráněné bydlení pro dlouhodobě vážně duševně nemocné 
Středisko: Mladá Boleslav Nymburk Kolín 

 
ŽÁDOST O VSTUP 

 
Žadatel: 
 
Jméno:  ………………………………………. Příjmení: ………………………………………………………. 

 
Stav:  ………………………………………. 

 
Rodné číslo: ……………………………………….  
         
Trvalé bydliště: ………………………………………. Telefon: ………………………………………. 
   ………………………………………. 
   ………………………………………. 
   ………………………………………. 
   ……………………………………….      
 
Kontaktní adresa: ………………………………………. Telefon: ………………………………………. 
   ………………………………………. 
   ………………………………………. 
   ………………………………………. 
   ………………………………………. 
 
 
Psychiatrická diagnóza: ………………………………………. 
 
 
Ošetřující lékař (psychiatr): ……………………………………….     
 
Adresa ošetřujícího lékaře: ………………………………………. Telefon: ………………………………… 
    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
    ………………………………………. 
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Souhlas klienta s uchováním a zpracováním rodného čísla 
Souhlasím s poskytnutím svého rodného čísla jako nezaměnitelného identifikačního údaje. 
Rodné číslo bude použito jako identifikační údaj v rámci databáze výkonů FOKUS Mladá 
Boleslav z.s. S rodným číslem bude nakládáno tak, jak ukládá Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
 
Souhlas klienta s vedením osobních a citlivých osobních údajů zapsaným spolkem FOKUS 
Mladá Boleslav z.s. a sdílením těchto údajů s dalšími osobami či institucemi 
Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů a jejich statistickým zpracováním organizace 
FOKUS Mladá Boleslav z.s. v rozsahu potřebném pro mou spolupráci s uvedenou organizací. 
Jsem seznámen/a s „Vnitřním předpisem FOKUS Mladá Boleslav z.s. o zpracovávání osobních 
a citlivých osobních údajů“ i se svými právy vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
 
 
 
Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že uvedené informace jsou pravdivé. 
 
 
 
 
 
 
Dne:     ……………………………………….  Podpis žadatele: ………………………………………. 
 
 


