
Príloha č. 4 

Centrum sociálnych služieb – DOMINO, Veterná 11, 971 01 Prievidza 

 

Čestné vyhlásenie o príchode a odchode  

 

 

Dolu podpísaný/á  ...................................................................................................  zákonný zástupca – opatrovník  
                                                                                       (titul, meno a priezvisko)                                                                           (nehodiace sa prečiarknuť) 

                                      
 

čestne vyhlasujem, že: 

 

prijímateľ sociálnej služby ......................................................................................................................................,  

                                                                         (meno a priezvisko prijímateľa) 

 

bude do a z dielní pracovnej výchovy – domova sociálnych služieb 

                                                                         (nehodiace sa prečiarknuť)  

 

prichádzať a odchádzať samostatne, tzn. bez sprievodu zákonného zástupcu, resp. opatrovníka, a to v uvedenom 

čase: 

 

 Príchod  Odchod 

Pondelok   

Utorok   

Streda   

Štvrtok   

Piatok   

 

Týmto potvrdzujem, že ako zákonný zástupca, resp. opatrovník vyššie uvedeného prijímateľa sociálnej služby 

preberám za neho plnú zodpovednosť od jeho samostatného odchodu z dielní pracovnej výchovy – domova 

sociálnych služieb (nehodiace sa prečiarknuť) až po príchod domov. 

 

 

 

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

                                                                                                                                    Podpis prijímateľa sociálnej služby 

 

 

 

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

V Prievidzi, dňa .......................                                                                                  Podpis zákonného zástupcu, resp.  opatrovníka 

 

 

Informácia o spracovaní Vašich osobných údajov: 

Ďakujeme Vám za poskytnutie informácií a súčinnosť pri zabránení šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2  a znižovania rizík vzniku ochorenia COVID- 19. Uvedené 

spracovanie osobných údajov prebieha primárne v rámci nášho zariadenia. Vo výnimočných prípadoch môže byť naše zariadenie vyzvané na ich poskytnutie 

tretím osobám, napr. pracovníkom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, prípadne iným verejným orgánom. 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 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) a zákonom Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).  

Prehlásenie prevádzkovateľa:  

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, 

s.r.o., ktorá na webovej stránke Prevádzkovateľa zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov 

a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.  

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: www.informovanie.osobnyudaj.sk alebo 

www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie 

možné prevziať v papierovej podobe u Prevádzkovateľa. 

 


