PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA POLITICKÉHO HNUTÍ

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA
Podání přihlášky zájemcem o členství
Titul, jméno, příjmení
Datum a místo narození
Bydliště
Současná činnost, zaměstnání
Příslušník dříve, nyní

(např. armáda, policie, pohr. stráž, hasič, záchranář, vězeňská služba)

Mobil a e-mail
Kraj
Zvolený místní klub
Jiné sdělení
Prohlášení člena: Prohlašuji, že jsem plně svéprávný a že jsem nebyl pravomocně odsouzený za
úmyslný trestný čin. Nejsem členem jiné politické strany nebo hnutí. Seznámil jsem se a souhlasím
se stanovami a programem politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA
Místo:

Datum:

Podpis:

Doporučení přijetí za člena
Místní klub (město / obec a adresa)
Místní klubu doporučuje - nedoporučuje přijetí za člena hnutí.
Projednáno na členské schůzi dne:
Počet členů hnutí v místním klubu:
Počet přítomných členů na členské schůzi:
Počet členů souhlasících s doporučením:
Za místní klub (jméno, příjmení)
Místo:

Datum:

Podpis:

Rozhodnutí o přijetí za člena
Krajská rada BOS (kraj)
Krajská rada na základě doporučení – nedoporučení místního klubu _________________
přijala / nepřijala ______________________ za člena hnutí BOS.
(jméno, příjmení)

Projednáno na krajské radě dne:
Počet přítomných členů na krajské radě:
Za krajskou radu (jméno, příjmení)
Místo:

Počet členů krajské rady:
Počet členů souhlasících s přijetím za člena:

Datum:

politické hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové , IČO: 06048099
hnutibos@hnutibos.cz, www.hnutibos.cz

Podpis:

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný/á
Jméno, Příjmení, Titul ………………………………………………………..……………
Narozen/á: ………………………………………………………..…………………………
Bytem: ………………………………………………………..……………………………..
(dále jen „Subjekt údajů“)
uděluji tímto Hnutí Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita (BOS), se sídlem Veverkova 1343, 500
02 Hradec Králové, IČO: 06048099, (dále jen „Správce“),
souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
I. Osobní údaje, které budou zpracovány:
1. jméno, příjmení a titul: …………………………………………………………….
2. poštovní adresa: ……………………………………………………………..........
3. emailová adresa: …………………………………………………………………..
4. telefonní číslo: ……………………………………………………………………...
II. Účelem zpracování osobních údajů je evidence členů Hnutí BOS, řízení členské základny a
zasílání aktuálních politických informací.
III. Doba zpracování osobních údajů je po dobu členství v Hnutí BOS od udělení tohoto souhlasu.
IV. Osobní údaje nemohou být poskytnuty třetím osobám.
V. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu do třetí země, mezinárodní
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
VI. Subjekt údajů má právo:
- kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
- požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, nebo vznést námitku proti zpracování,
- má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování
osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením na ochranu osobních údajů.
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních
údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány
dobrovolně.

V ……………..… dne ……………….

……………………………………………
podpis subjektu údajů

politické hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové , IČO: 06048099
hnutibos@hnutibos.cz, www.hnutibos.cz

