
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZA SYMPATIZANTA
politického hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO, 
811 01 Bratislava,
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo registrácie: OVVS 3-2011/028521 (ďalej len „hnutie“).

     Titul, meno a priezvisko: 

     Dátum narodenia: 

     Adresa trvalého pobytu: 

     Korešpondenčná adresa:
       (vyplniť iba v prípade, že sa odlišuje od adresy 
       trvalého pobytu uvedenej v občianskom preukaze) 

     E-mailová adresa: 

     Telefónne mobilné číslo:

     Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
       (uveďte ZŠ, SŠ alebo VŠ a jej názov) 

     Zamestnanie / podnikanie / študent:

    

ČESTNE VYHLASUJEM, že:

  • budem dodržiavať stanovy hnutia,  program a ciele činnosti hnutia, 
  • som nespolupracoval  so Štátnou bezpečnosťou a nie som vedený v jej zväzkoch,
  • som nebol členom ani kandidátom Komunistickej strany Československa alebo Komunistickej strany Slovenska,
  • som nebol študentom vysokej školy v niektorej z bývalých krajín Sovietskeho zväzu pred rokom 1990,
  • môj výpis z registra trestov je bez záznamu a ani nie je proti mne vedené trestné stíhanie,
  • mám vysporiadané všetky záväzky voči štátu (nie som dlžníkom daňového úradu, Sociálnej poisťovne, zdravotnej  
     poisťovne ani iného štátneho orgánu),
  • nie som a ani som v minulosti nebol príslušníkom Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby, tajných 
    služieb iných štátov, nemám a nemal som s nimi zamestnanecký vzťah alebo iný obdobný vzťah,
  • som členom nasledujúcich stavovských organizácií, občianskych združení, združení právnických osôb, nadácií,  
    neziskových organizácií, odborových organizácií a/alebo cirkví:

            Názov:               Funkcia:             Od:                         Do:
   
   
   
   

v prípade ak nie ste členom stavovských organizácií, občianskych združení a pod. - tabuľku prečiarknite 

V prípade, že záujemca o sympatizanta v hnutí neuvedie pravdivé informácie, nebude do hnutia prijatý alebo môže byť
z hnutia ako sympatizant vylúčený. 

V ..............................................................  dňa .......................                     .................................................................
     
                                                                                                                                                vlastnoručný podpis záujemcu

so sídlom Zámocká 6873/14,
IČO: 422 875 11, zapísaného v Registri politických strán a politických hnutí 



ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 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) (ďalej len „GDPR“).

Vaše osobné údaje budú spracúvané najmä na nasledujúce účely: 

 a) realizovanie politickej činnosti a vnútorné administratívne účely hnutia OĽANO na právnom   
        základe súhlasu a oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. a) a písm. f) GDPR),
 b) štatistické účely, 
 c) účely priameho marketingu a PR.

Podľa čl. 21 ods. 4 GDPR má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto
 priamym marketingom. 

Doba uchovávania uvedených osobných údajov trvá do odvolania súhlasu, ak je právnym základom pre
súvisiace spracúvanie. Údaje členov hnutia a registrovaných sympatizantov hnutia nespracúvame dlhšie než 
trvá ich status člena, či sympatizanta, a teda najneskôr pri ukončení ich členstva a spolupráce s hnutím
všetky nepotrebné údaje o týchto osobách vymažeme. Údaje žiadateľov, ktorých neprijmeme spracúvame iba 
do ukončenia rozhodovacieho procesu.

Týmto 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 hnutiu spôsobiť. Zároveň týmto vyhlasujem, že som sa na webovom sídle hnutia oboznámil
v Podmienkach ochrany osobných údajov1 s ďalšími podrobnosťami o spôsobe spracúvania mojich
osobných údajov, ako aj s poučením o právach dotknutej osoby. 

SÚHLASY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Záujemca súhlasí so spracúvaním osobných údajov zahrnutých do tejto žiadosti o prijatie za sympatizanta 
na účely realizovania politickej činnosti a vnútorné administratívne účely hnutia OĽANO, čo zahŕňa jej
posúdenie a rozhodnutie o účasti sympatizanta v hnutí v zmysle stanov hnutia2. Udelenie tohto súhlasu je 
výslovne dobrovoľné a nie je žiadnou zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Následkom neudelenia tohto 
súhlasu je nemožnosť byť prijatý za sympatizanta hnutia. Tento súhlas je možné kedykoľvek slobodne 
odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pred 
jeho odvolaním.

       ÁNO, súhlasím.                              NIE, nesúhlasím

2) Záujemca výslovne súhlasí so spracúvaním jeho citlivých osobných údajov a údajov z osobitnej kategórie
osobných údajov, ktoré môžu odhaľovať údaje o jeho politických názoroch, náboženskom presvedčení,
členstve v odboroch a údajoch o bezúhonnosti vyplývajúcich z čestného vyhlásenia, ako aj zo zoznamu vyššie 
uvedených organizácií, ktorých je záujemca členom alebo bol členom. Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné 
a nie je žiadnou zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Následkom neudelenia tohto súhlasu je nemožnosť 
byť prijatý za sympatizanta hnutia. Tento súhlas je možné kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu 
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

       ÁNO, výslovne súhlasím               NIE, nesúhlasím

        .................................................................
                      vlastnoručný podpis záujemcu
1 - https://www.obycajniludia.sk/ochrana-sukromia/
2 - https://www.obycajniludia.sk/stanovy/


