PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ
KONTAKTNÍ INFORMACE
Titul:

Jméno:

Titul:

Příjmení:

Datum narození:
Ulice:

Číslo popisné/orientační:

Obec:

PSČ:

E-mail:

Telefon:

PROFESNÍ ZAŘAZENÍ
Důchodce

Rodičovská dovolená

Svobodné povolání

Hledající zaměstnání

Státní zaměstnanec

Volený zastupitel

Podnikatel / živnostník

Student

Zaměstnanec

Jiné (uveďte jaké)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Základní

Středoškolské s maturitou

Vysokoškolské

Střední odborné

Vyšší odborné

Postgraduální

Jiné (uveďte jaké)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ČLENSTVÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH
Ano

Ne

Název:

Od:

Do:

Název:

Od:

Do:

Název:

Od:

Do:

(vyplní hnutí)
INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO ANO 2011
Žadatel o členství se
hlásí do organizace:
Status čekatele na
členství schválen dne:
Čekatelská lhůta
prominuta:

Ano

Ne

Doporučení Místní
organizace:

Ano

Ne

����������������������������������������������������������������������������������
podpis předsedy Místní organizace

����������������������������������������������������������������������������������
podpis předsedy Oblastní organizace

����������������������������������������������������������������������������������
podpis předsedy Krajské organizace

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ
ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ
Jako žadatel o členství v politickém hnutí ANO 2011 čestně prohlašuji, že:
Jsem

Nejsem

trestně stíhán(a).

Byl(a)

Nebyl(a)

jsem pravomocně odsouzen(a) za spáchání úmyslného trestného činu.

Mám

Nemám

nedoplatky na daních, clech, pojistném na sociálním zabezpečení a na příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, na pokutách a poplatcích vůči České republice nebo územním
samosprávným celkům nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Bylo

Nebylo

proti mně jako fyzické osobě nebo proti právnické osobě, jejíž jsem společníkem,
zahájeno exekuční nebo insolvenční řízení.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Politické hnutí ANO 2011 sídlem Babická 2329/2, Prahav 4 Chodov, č.reg MV-48831-4/KS-2012 jakožto správce osobních údajů (dále jen hnutí) tímto informuje dle čl. 13 Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení)
o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s přijímacím řízením do hnutí a případným následným členstvím v hnutí, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.
Pro jaké účely bude hnutí používat Vámi uvedené údaje v přihlášce ke členství do hnutí

Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození) a adresní údaje (ulice, obec, číslo popisné, PSČ) bude hnutí zpracovávat za účelem Vaší identifikace, ověření splnění
některých zákonných požadavků pro členství v politických stranách a hnutích dle zákona č. 424/1991 Sb., a dále pro evidenční účely hnutí. Vaše kontaktní údaje (email, tel.)
bude hnutí zpracovávat za účelem Vašeho oslovování a komunikace s Vámi v rámci přijímacího řízení do hnutí a následně, pokud se stanete členem hnutí pro oslovování a komunikaci v souvislosti s činností hnutí a záležitostmi, které z členství v hnutí vyplývají. Vaše údaje o profesním zařazení, dosaženém vzdělání, členství v politických stranách nebo
hnutích a osobní údaje uvedené v čestném prohlášení a přiloženém životopise bude hnutí zpracovávat pro účely přijímacího řízení. Pokud se stanete členem hnutí, bude hnutí
Vaše údaje o profesním zařazení a dosaženém vzdělání a případně další Vámi sdělené popisné údaje zpracovávat pro statistické účely, dále za účelem zařazování a propojování
členů hnutí do odborných skupin hnutí a nominování na veřejné funkce a pro evidenční účely hnutí. Údaj o členství v politických stranách a hnutí slouží též k ověření splnění
zákonných podmínek dle § 2 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., zdali nejste členem jiné politické strany nebo hnutí.
Na základě čeho bude hnutí zpracovávat Vaše osobní údaje

Hnutí bude zpracovávat Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu hnutí dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení jakožto právního titulu pro zpracování Vašich osobních údajů za
uvedenými účely. Jak bylo uvedeno výše, pro některé Vaše osobní údaje je právním titulem pro zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení také zákonná povinnost spočívající
v ověření některých podmínek pro členství v politických stranách a hnutích dle zákona č. 424/1991 Sb.
Po jakou dobu bude hnutí zpracovávat Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje bude hnutí zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu, tj. po dobu trvání Vašeho přijímacího řízení do hnutí případně po dobu trvání Vašeho členství
v hnutí, pokud se stanete členem hnutí.
V případě, že Vaše přihláška do hnutí nebude schválena nebo přijímací proces do hnutí ukončíte, bude o Vás hnutí uchovávat z údajů uvedených na této přihlášce dále jen
Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození) a adresní údaje pro evidenční účely hnutí po do 1 roku od data neschválení přihlášky ke členství/ukončení přijímacího
procesu. Stejně tak v případě, že se stanete členem hnutí, ale následně Vaše členství v hnutí zanikne, bude o Vás hnutí uchovávat takové údaje po dobu existence hnutí, a to
opět pro evideční účely hnutí.
Jak bude hnutí s Vašimi osobními údaji nakládat

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pro shora uvedené účely pouze pověření zaměstnanci a členové hnutí, kteří jsou zavázáni k mlčenlivosti. K Vašim osobním údajům mohou mít přístup i tzv. zpracovatelé - poskytovatelé externích služeb, kteří pro hnutí pro daný účel zpracovávají Vaše osobní údaje, typicky poskytovatelé softwarových,
podpůrných technických, marketingových a analytický služeb (např. Vaše osobní údaje budou uvedeny v interním systému hnutí, který hnutí poskytuje externí společnost). Tito
zpracovatelé budou též dostatečně chránit Vaše osobní údaje a jejich zpracování osobních údajů bude splňovat všechny požadavky Nařízení. Přístup k Vašim osobním údajům
budou mít jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k profilování na základě automatizovaného
zpracování a Vaše osobní údaje nebudou zasílány mimo EU.
Poučení o Vašich právech

Jako subjekt osobních údajů máte dle čl. 15 a násl. Nařízení právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování. Dále máte
právo podat námitku vůči zpracování osobních údajů zpracovávaných hnutím na základě oprávněného zájmu hnutí. K výkonu těchto práv se můžete kdykoliv obrátit na hnutí
písemně na adresu sídla hnutí anebo emailem na adresu GDPR@anobudelip.cz.
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Požádáte-li
o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je hnutí povinno tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Hnutí je oprávněno v případě opakované a nedůvodné žádosti poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady
s tím spojené.
Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s přijímacím řízením do hnutí a členstvím v hnutí naleznete na stránkách hnutí
www.anobudelip.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju/.
Podáním řádně, úplně a pravdivě vyplněné přihlášky žádám tímto o udělení statutu čekatele na členství a následně po splnění čekatelské lhůty žádám o členství v politickém hnutí
ANO 2011. Beru na vědomí, že na udělení statutu čekatele na členství ani na členství není právní nárok. Prohlašuji, že je mi více než 18 let, jsem plně svéprávný, jsem občanem
České republiky a nejsem členem jiné politické strany nebo hnutí. Svým podpisem na této přihlášce vyjadřuji svůj souhlas se Stanovami hnutí a Morálním kodexem hnutí.
Přílohou přihlášky je podepsaný životopis žadatele o členství a prostá kopie vysokoškolského diplomu.						
Přihlášku vyplňte, prosím čitelně hůlkovým písmem.						
Přihláška musí být podepsaným originálem.						
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Garant 1 – jméno / členské číslo
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Garant 2 – jméno / členské číslo
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datum
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podpis
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podpis žadatele

