WNIOSEK INFORMACYJNY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO
ANDERS – DOM SENIORA
e-mail: biuro@andersdomseniora.pl
1. Imię: …………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………….
3. Obywatelstwo: ……………………………………………………………………………………………………………….
4. Data urodzenia dzień miesiąc rok: ………………………………………………………………………………………...
5. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: ……………………………………………………………….
6. Nr PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………
7. Adres pobytu stałego:
- kod pocztowy:………………………………

- miejscowość: ………………………………

- ulica: …………………………..

- nr domu: ……………………

- nr mieszkania: ……………..

- nr telefonu: …………………..

- nr telefonu osoby do kontaktu: …………………………………….

8. Osoba posiada opiekuna prawnego Tak/ Nie
a) Dane opiekuna prawnego lub faktycznego :
- kod pocztowy:………………………………

- miejscowość: ………………………………

- ulica: …………………………..

- nr domu: ……………………

- nr mieszkania: ……………..

- nr telefonu: …………………..

- nr telefonu osoby do kontaktu: …………………………………….

b) Dane rodziny sprawującej dotychczas opiekę :
- kod pocztowy:………………………………

- miejscowość: ………………………………

- ulica: …………………………..

- nr domu: ……………………

- nr mieszkania: ……………..

- nr telefonu: …………………..

- nr telefonu osoby do kontaktu: …………………………………….

9. Choroby mieszkańca:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
10. Dieta:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
11.Zainteresowania mieszkańca:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Data i podpis:
□ Ja niżej podpisany/-a po zapoznaniu się z korzyściami i ryzykami związanymi z pobytem zwracam się z prośba
o przyjęcie mnie do Anders – Dom Seniora w Studziankach 19d, 97-320 Wolbórz, i jednocześnie wyrażam zgodę
na ponoszenie odpłatności za pobyt według ustalonej stawki obowiązującej w Anders – Dom Seniora i ew.
potrącanie należnej kwoty z moich dochodów (renta, emerytura, zasiłki, przelewy i inne).

□ Ja niżej podpisany/-a po zapoznaniu się z korzyściami i ryzykami związanymi z pobytem zwracam się z prośbą
o przyjęcie:
..........................................................................................................................
(Imię i Nazwisko Pensjonariusza)
ktorej/-go jestem opiekunem do Anders – Dom Seniora i jednocześnie wyrażam zgodę i zobowiązuję się na
ponoszenie odpłatności za pobyt według ustalonej stawki obowiązującej w Anders - Dom Seniora
.
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Anders – Dom Seniora moich danych osobowych, w
związku z ubieganiem się o przyjęcie do Anders – Dom Seniora i realizacją procedury przyjęcia. Anders – Dom
Seniora informuje, że administratorem danych osobowych będzie VHB Investment sp. z o.o. Sp. K., która
wykorzystywać będzie je wyłącznie samodzielnie lub przez podmioty współpracujące przy działaniach
związanych z ubieganiem się przez wnioskodawcę o przyjęcie do Anders – Dom Seniora i realizacją procedury,
wyłącznie na potrzeby marketingowe oraz w celu realizacji wniosku i procedury przyjęcia Wnioskodawcy
przysługuje prawo wglądu do jego danych oraz ich poprawiania, a podanie danych przez wnioskodawcę jest
dobrowolne.

…..............................................................
Data i podpis

Załącznik nr 1.

