
                                                
  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA 

 Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 

 

 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

u neverejného poskytovateľa sociálnej služby 
 

podľa § 8 ods. 1 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 

 
 
Meno a priezvisko žiadateľa/ky 
 

 
 

 
Dátum narodenia žiadateľa/ky 
 

 

 
Adresa trvalého pobytu žiadateľa/ky 
 

 

 
Súčasný pobyt žiadateľa/ky 
 

 
 

 
Názov poskytovateľa sociálnej služby, 
ktorého si žiadateľ/ka vybral/a a miesto 
poskytovania sociálnej služby  
(názov a adresa zariadenia sociálnej 
služby) 
 

 
 

 
Druh sociálnej služby 
 

 
 

 
Forma sociálnej služby 
 

  
 

 
Predpokladaný deň začatia 
poskytovania sociálnej služby a čas 
poskytovania sociálnej služby 
 

 

 
Číslo právoplatného rozhodnutia o 
odkázanosti na sociálnu službu, ak 
bolo vydané 
 

 
 
 
 

*Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom 
stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť aj iná fyzická osoba. 
 
Dátum podania žiadosti: 
 

 
Podpis žiadateľa/ky:  
 

 
Príloha: Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 
 
Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby.  
 
 

https://www.dubravka.sk/sk/Samosprava/Samosprava1/informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov.html


V zmysle čl. 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej 
osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie EÚ 2016/679“) Vám prevádzkovateľ mestská časť 
Bratislava-Dúbravka poskytuje tieto informácie: 

Kontaktné údaje 
prevádzkovateľa: 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka 
Žatevná 2 
844 02 Bratislava 
IČO: 00603406 
DIČ: 2020919120 
podatelna@dubravka.sk  
02/69202514, 02/69202544 

Kontaktné údaje 
zodpovednej osoby: 

gdpr@dubravka.sk  

Účely spracúvania 
osobných údajov: 

• poskytovanie, resp. zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 
podľa § 8 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z., 

• vedenie evidencie podľa § 80 písm. q)  zákona č. 448/2008 Z. z.   
Právny základ 
spracúvania osobných 
údajov:  

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia EÚ 2016/679 (spracúvanie 
osobných údajov je nevyhnutné na splnenie povinností prevádzkovateľa 
ustanovených v zákone č. 448/2008 Z. z. a spracúvanie je nevyhnutné 
na splnenie úloh realizovaných pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľovi); 
vo vzťahu k údajom týkajúcich sa zdravia ako osobitným kategóriám 
osobných údajov v spojení s právnym základom podľa § 78 ods. 6 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) - 
právnym základom spracúvania údajov týkajúcich sa zdravia je osobitný 
predpis, ktorým je zákon č. 448/2008 Z. z. 

Doba uchovávania 
osobných údajov: 

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Práva dotknutej osoby: Informujeme Vás o Vašom práve: 
• na opravu týchto osobných údajov, 
• podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 

100 zákona č. 18/2018 Z. z. dozornému orgánu, ktorým je Úrad na 
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Ak sú splnené podmienky podľa nariadenia EÚ 2016/679, má dotknutá 
osoba aj právo: 
• na vymazanie osobných údajov, 
• na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  
• namietať proti spracúvaniu osobných údajov,  
• na prenosnosť osobných údajov.  

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou - vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. a je 
potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov spracúvania. 
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