Přijetí za člena doporučuje:

Podpis krajského koordinátora:

……………………………………………..

..……………………………………………

Přihláška člena - čekatele hnutí
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)
Titul, jméno a příjmení:
Datum narození:
Profese a povolání:
Vzdělání:
Adresa trvalého bydliště:

Doručovací adresa:
(pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště)

Kraj:
Bývalý okres:
Doposud byl (a) členem (členkou) těchto politických stran:

Email:
Telefonní číslo:
Čím můžu být užitečný: roznášení propagačních materiálu, pomoc s dopravou autem, organizace
kontaktních kampaní, výlep plakátů, poskytnutí reklamní plochy, sponzoring, jinak.

Čestně prohlašuji, že jsem nebyl agentem Státní bezpečnosti.
Prohlašuji dále čestně, že jsem nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.
Prohlašuji, že souhlasím s programem hnutí a budu dodržovat stanovy hnutí a rozhodnutí orgánu
hnutí.
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Prohlašuji, že souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních a citlivých údajů,
které jsem poskytl/poskytla v této přihlášce (dále jen „osobní údaje“), správcem politickým hnutím
Svoboda a přímá demokracie, se sídlem Praha 1, Rytířská 6, PSČ 110 00 (dále jen „SPD“) pro účel
registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci SPD. Tento souhlas uděluji pro
všechny osobní údaje obsažené v této přihlášce, a to na období ode dne poskytnutí souhlasu do dne
doručení písemného odvolání tohoto souhlasu z mé strany na adresu sídla SPD.

Prohlašuji, že jsem byl/byla ve smyslu příslušných ustanovení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) řádně informován/informována, mimo jiné o tom, že poskytnutí osobních
údajů je dobrovolné a že svůj souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat.
Dále prohlašuji, že jsem byl/byla informován/informována o svých právech dle ustanovení článku 7.
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.
Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného
účelu, tj. registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci SPD. Správce bude
zpracovávat osobní údaje v souladu s interní směrnicí Hnutí SPD o ochraně osobních údajů manuálně
a to za použití výpočetní techniky. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze členům SPD, kteří
budou pověřeni jejich zpracováním a subjektům, s nimiž politické hnutí SPD uzavřelo Smlouvu o
zpracování osobních údajů - v souladu s Nařízením GDPR.
Členem Hnutí (dále také jen „člen“) může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý
k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.
Podmínkou vzniku členství je řádné podání přihlášky u Regionálního klubu a v případě, že příslušný
Regionální klub není zřízen, u statutárního orgánu Hnutí. Dalšími podmínkami vzniku členství jsou
uplynutí nejméně dvouleté čekatelské lhůty, po kterou je čekatel registrován v pozici čekatele v
registru čekatelů vedeném příslušným Regionálním klubem (dále jen „čekatel“) a souhlas
Předsednictva. Členství vzniká dnem rozhodnutí Předsednictva. Zkrátit či prominout dvouletou
čekatelskou lhůtu čekatele může Předsednictvo v odůvodněných případech.

V …………………………………………………..

Dne ………………………………………………

Podpis……………………………………………

Přijat za člena čekatele dne:

___________________________________

Přijat za řádného člena dne:

___________________________________
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