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Žiadosť o registráciu – prihláška za člena strany Hlas pravice
priezvisko

dátum narodenia

meno

národnosť

adresa trvalého pobytu
ulica

titul pred menom

štátna
príslušnosť

číslo

telefón

psč

titul za menom

e-mail

obec/mesto

korešpondenčná adresa (vyplňte v prípade, ak si želáte kontaktovať Vás na tejto adrese)
ulica
číslo
psč
obec/mesto

zamestnávateľ

povolanie

Týmto žiadam o členstvo v politickej strane Hlas pravice a vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol
sú pravdivé, súhlasím so Stanovami strany Hlas pravice a spĺňam podmienky členstva podľa článku 3 Stanov
strany Hlas pravice.
Vyhlasujem, že nie som príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky, členom Policajného zboru SR ani
žiadnej inej organizácie, ktorá vylučuje členstvo v politickej strane.
V súlade s § 5 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“)
podpisom súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných politickou stranou Hlas pravice, a to na účely vytvorenia a udržiavania databázy
členov strany a zasielania informácií o politickej strane a jej činnosti. Platnosť súhlasu je viazaná na dosiahnutie účelu spracovania. Súhlas je
udelený na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a súhlas so spracovaním môže byť
kedykoľvek odvolaný s okamžitou účinnosťou. Forma odvolania tohto súhlasu musí byť písomná. Kontaktná adresa pre odvolanie súhlasu je
strana Hlas pravice, Čajakova 6884/18, 811 05 Bratislava - Staré Mesto. Potvrdzujem, že som bol informovaný o právach podľa § 19 a nasl.
zákona č. 18/2018 Z. z., najmä o práve požadovať od strany Hlas pravice potvrdenie o stave spracúvania osobných údajov a informácie o
spracúvaní, zdroji a zozname spracúvaných osobných údajov, o práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania, o práve na likvidáciu osobných údajov, ak bol naplnený účel ich spracúvania, o práve na blokovanie osobných
údajov, o práve písomne namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov, ako aj o práve začať konanie v prípade,
ak osoba bola priamo dotknutá na svojich právach.

miesto a dátum odovzdania prihlášky

podpis žiadateľa

meno a podpis prijímateľa

dátum registrácie člena

registračné číslo

meno a podpis osoby oprávnenej registrovať člena

