Žiadosť o členstvo
Osobné údaje
Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:

Titul pred menom:

(deň/mesiac/rok)

Štátna príslušnosť:

mobil:
email:

Ukončený stupeň vzdelania:

Oslovenie:

pán / pani / x

Titul za menom:
SR /
ZŠ / SŠ / VŠ

Povolanie*:

Adresa trvalého pobytu / zapÍSANÁ V OP
Ulica a popisné číslo:

PCŠ:

Mesto/Obec:

Okres:

Kraj:

Štát:

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA / obvyklÝ POBYT
Ulica a popisné číslo:

PCŠ:

Mesto/Obec:

Okres:

Kraj:

Štát:

okres, v ktorom chcem byť aktívny/a v rámci regionálnych aktivít
* povolanie: študent SŠ, študent VŠ, zamestnanec, živnostník, konateľ súkromnej spoločnosti, verejný funkcionár, dôchodca,
nezamestnaný, dobrovoľne nezamestnaný

Predchádzajúce členstvo v politických stranách**

áNO / NIE

** podrobnosti o predchádzajúcom členstve v politických stranách uveďte na druhej strane prihlášky.

Predchádzajúca kandidatúra do orgánov verejnej moci / funkcia*** áNO / NIE
*** podrobnosti o predchádzajúcej kandidatúre / aktuálnej funkcii uveďte na druhej strane prihlášky.

členstvo v OBČIANSKYCH ZDRUŽENIACH A Neziskových organizáciách

áNO / NIE

Súhlasím so stanovami politickej strany Slovenská občianska koalícia, so základnými hodnotami a cieľmi a vnútornými
predpismi strany.
Súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti pre potreby politickej strany Slovenská občianska koalícia, sídlom Štefánikova 41, 811 04 Bratislava 1 a jej štatutárnymi orgánmi na účely spracovania žiadosti o členstvo, vytvorenia databázy sympatizantov a zasielania informácií o politickej strane a jej činnosti v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas udeľujem do jeho odvolania. Beriem na vedomie, že poskytnutie
osobných údajov je dobrovoľné a mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to písomnou formou alebo elektronickou formou
na poštovú adresu sídla strany alebo na elektronickú adresu clenstvo@sk-ok.sk, pričom odvolanie súhlasu je účinné od okamihu
doručenia na uvedenú adresu.
Čestne prehlasujem, že nemám záznam v registri trestov a nie som si vedomý, že je proti mne vedené trestné stíhanie.
Čestne prehlasujem, že nie som členom inej politickej strany alebo hnutia.
Čestne prehlasujem, že som si prečítal základné hodnoty a ciele politickej strany Slovenská občianska koalícia a súhlasím s nimi.
Potvrdzujem správnosť a úplnosť vyplnených údajov. Som si vedomý, že uvedenie nesprávnych alebo neúplných údajov môže
viesť k zamietnutiu žiadosti alebo byť dôvodom pre začatie konania o vylúčení zo strany Slovenská občianska koalícia.

Dátum:								

Podpis:

Žiadosť o členstvo
** Predchádzajúce členstvo v politických stranách
strana:

vo funkcii:

(názov a skratka)
od mesiac/rok
– do mesiac/rok

strana:

vo funkcii:

(názov a skratka)
od mesiac/rok
– do mesiac/rok

strana:

vo funkcii:

(názov a skratka)
od mesiac/rok
– do mesiac/rok

strana:

vo funkcii:

(názov a skratka)
od mesiac/rok
– do mesiac/rok
vo funkcii: člen strany, člen výkonného orgánu strany, člen kontrolného orgánu strany

*** Predchádzajúca kandidatúra do orgánov verejnej moci / funkcia
voľby do NR SR 1990, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010,
2012

voľby do VÚC

2001, 2005, 2009, 2013
Aktuálna funkcia

voľby do EP

2004, 2009, 2014

voľby do orgánov
samosprávy obcí

2002, 2006, 2010, 2014

v orgáne verejnej moci***:

*** aktuálna funkcia v orgáne verejnej moci: Poslanec NR SR, poslanec EP, poslanec samosprávy vyššieho územného celku,
poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec miestneho zastupiteľstva, primátor mesta, starosta obce, starosta miestnej časti

INÉ DôLEŽITÉ INFORMÁCIE

