ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZA ČLENA
politickej strany Sloboda a Solidarita, so sídlom Priemyselná 8, 821 09 Bratislava – Ružinov, IČO:
42139333, zapísanej v registri v Registri politických strán a hnutí Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, Číslo registrácie: 233004-2009/03592
Titul

Krstné meno

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Priezvisko

ZŠ

Titul za menom

SŠ

VŠ

Dátum narodenia
Dátum narodenia

Adresa uvedená v OP (OP – občiansky preukaz)

Bydlisko (prosím vyplniť len ak nie je totožné s adresou uvedenou v OP)

E-mail (uveďte len jednu platnú e-mailovú adresu)

Mobil (jedno mobilné číslo)

Blogujem na

V strane SaS osobne poznám týchto ľudí

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA
Vyhlasujem na svoju česť, že:
•
•
•
•
•
•
•

som nespolupracoval s ŠtB a nie som vedený v jej zväzkoch
som nebol členom a ani kandidátom KSČ, resp. KSS
môj výpis z registra trestov je bez záznamu, nikdy som nebol odsúdený a nebolo mi
zahladené odsúdenie za žiadny trestný čin a nikdy nebolo, a ani nie je, proti mne vedené
trestné stíhanie, a to ani vo veci trestného činu, a ani vo veci prečinu
nie som príslušníkom ozbrojených síl SR podľa zákona č. 281/2015 Z. z.
nie som (ako fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo štatutárny orgán právnickej osoby)
dlžníkom štátu (Daňový úrad), Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne
nie som a nebol som príslušníkom tajných služieb SR, ani tajných služieb iných štátov,
nemám a nemal som s nimi zamestnanecký alebo obdobný vzťah
som nebol členom žiadnej politickej strany alebo hnutia

bol členom
vo funkcii

od __.__.____ do __.__.____

bol členom
vo funkcii

od __.__.____ do __.__.____

naposledy som kandidoval v roku
za stranu
•

som členom nasledovných stavovských organizácií, občianskych združení,
právnických osôb, nadácií, neziskových organizácií, odborových organizácií a cirkví:
názov

združení

funkcia
od __.__.____ do __.__.____

názov

funkcia
od __.__.____ do __.__.____

názov

funkcia
od __.__.____ do __.__.____

•

člen môže byť vylúčený zo strany ak uvedie nepravdivé údaje v prihláške za člena

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA
Politická strana Sloboda a Solidarita, so sídlom Priemyselná 8, 821 09 Bratislava – Ružinov, IČO:
42139333 zapísaná zapísaná do registra strán vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
Registrácia: Register politických strán a hnutí, číslo registrácie 233004-2009/03592 (ďalej len ako
„Strana“ alebo aj ako „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom osobných údajov, v ktorom sa
spracúvajú osobné údaje žiadateľov o členstvo v politickej strane a/alebo členov politickej strany na
základe žiadosti o registráciu člena, pričom žiadateľ a/alebo člen má na účely tohto spracúvania
postavenie dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“). Pod skratkou GDPR sa rozumie Nariadenie
EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov).
Kontakt:

officer.dataprotection@gmail.com
Priemyselná 8, 821 09 Bratislava – Ružinov

ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Som si vedomý, že v prípade, ak som uchádzačom o členstvo v politickej strane Sloboda a Solidarita
a/alebo členom politickej strany Sloboda a Solidarita, právnym základom pre spracúvanie mojich
osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, dátum narodenia,
adresa, bydlisko, email, mobil, blog a podpis, je oprávnený záujem politickej strany Sloboda
a Solidarita podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR vzťahujúci sa na ochranu dobrého mena a dobrej
povesti strany. Doba uchovávania uvedených osobných údajov je do zániku politickej strany Sloboda
a Solidarita
Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú správne pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade
zodpovedám za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych
údajov môžem prevádzkovateľovi spôsobiť. Uvedenie nepravdivých údajov bude mať zároveň za
následok vylúčenie z politickej strany Sloboda a Solidarita. V prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné
údaje bez Vášho súhlasu na základe prevahy oprávnených záujmov strany, máte právo voči takémuto

spracúvaniu podať námietku podľa čl. 21 GDPR. V prípade, ak budem prijatý za člena strany Sloboda
a Solidarita, zaväzujem sa dodržiavať jej Stanovy a program.
AKOU FORMOU BY STE SA RADI ZAPÁJALI DO AKTIVÍT V STRANE SAS?
(Prosím vyberte si jednu alebo viacero z troch základných činností)

Aktivista Prosím uveďte, v ktorom meste/obci sa zdržujete najviac:
Aktivisti sa zúčastňujú podpisových akcií, sú členmi okrskových komisií, lepia plagáty,
rozdávajú letáky a pod. Inými slovami, vo svojom okolí zosobňujú SaS a reprezentujú jej
hodnoty. Práve preto majú aktivisti prednostné právo pri zostavovaní kandidátiek do
VÚC, mestských a obecných zastupiteľstiev.

Konzultant
Prosím berte na vedomie, že činnosť v tímoch vyžaduje odbornosť, preto je
predpokladom konzultanta minimálne príslušné vzdelanie alebo vážny záujem o danú
problematiku. Ešte lepšie sú aj skúsenosti z praxe a úplne najlepšie aktivita vo forme
publikovaných článkov, blogov a pod.
1. Boj proti korupcii

14. Zdravotníctvo

2. Verejné financie a finančný trh

15. Osobné slobody

3. Dane a odvody

16. Školstvo a vzdelávanie

4. Podnikateľské slobody

17. Veda a výskum

5. Hospodárstvo

18. Mládež a šport

6. Energetika

19. Kultúra

7. Doprava

20. Média

8. Poľnohospodárstvo

21. Cestovný ruch

9. Životné prostredie

22. Súdnictvo a spravodlivosť

10. Samospráva a komunálna politika

23. Zahraničná politika

11. Verejná správa a e-government

24. Vzťahy k EÚ

12. Sociálna politika

25. Vnútorná bezpečnosť

13. Sociálne odkázané spoločenstvá

26.Vonkajšia bezpečnosť a NATO

Kandidát za poslanca
□
□
□
□

Miestne/Mestské zastupiteľstvo
Vyšší územný celok
Národná rada Slovenskej republiky
Európsky parlament

Touto cestou si dovoľujem požiadať Vás o registráciu za člena politickej strany Sloboda a Solidarita:

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

Dátum a podpis žiadateľa o členstvo v
politickej strane Sloboda a Solidarita

