PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ
PRACUJÍCÍ V OBORU:

Příjmení*
Jméno*
Titul
Datum narození*
Místo narození*
Trvalé bydliště*
PSČ*
Korespondenční adresa*

PSČ*
/

Mobil + E-mail*

Prohlašuji, že je mi více než 18 let, jsem občanem České republiky, nej-sem členem
jiné politické strany nebo hnutí, do roku 1990 jsem nebyl/a příslušníkem nebo
spolupracovnkem StB, nejsem trestně stíhán/a. Dále prohlašuji, že proti mně
není vedeno exekuční ani jiné obdobné řízení, proti mému majetku není vedeno
insolvenční řízení, ani na mě nebyl v posledním roce prohlášen konkurz a nebo
zamítnut návrh na prohláše-ní konkurzu pro nedostatek majetku.
Zároveň prohlašuji, že jsem informován o zpracování a uchovávání zde uvedených
osobních údajů pro interní potřeby ODA (evidence členské základny a identifikace
v rámci funkcí ve straně) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR).
Výslovně dále souhlasím s pořízením a uchováním kopie průkazu totožnosti
za účelem jednoznačné identifikace, informací o oboru, zařazení a profesní
životopis.* (POKRAČOVÁNÍ NA DRUHÉ STRANĚ.)

Datum*		

v			

Podpis*

VYPLNÍ ODA

Bankovnictví,pojišťovnictví
Cestovní ruch
Doprava
Ekologie
Ekonomie
Energetika
IT
Justice
Kultura
Marketing a reklama
Média
Obchod
Potravinářství
Průmysl
Samospráva
Služby
Spoje
Sport
Stavebnictví
Státní správa
Školství
Věda a výzkum
Zdravotnictví
Zemědělství
Jiné (uveďte jaké)

ZAŘAZENÍ:

Zaměstnanec
Státní zaměstnanec
Zaměstnanec veřejné správy
Podnikatel/živnostník
Rodičovská dovolená
Důchodce
Student
Svobodná povolání
Rentiér
Hledající zaměstnání
Jiné (uveďte jaké)

Členství ve společenských organizacích:

Přihláška přišla dne / přijal:
Schválil dne / člen předsednictva:
Číslo členského průkazu:
Ostatní:

ODA – MASARYKOVO NÁBŘEŽÍ 28, 110 00 PRAHA 1

*Povinné údaje

WWW.ODA.CZ / OFFICE@ODA.CZ

ŽIVOTOPIS

Jméno a Příjmení:
Rodinný stav:
Děti:
Vzdělání:

ANO

K ČLENSKÉ
PŘIHLÁŠCE

NE

Název školy nebo učiliště a město.
ZŠ
SŠ
VŠ
Další

Cizí jazyky

AJ

NJ

RJ

Další jazyk - jaký?

Zaměstnání:
Současný zaměstnavatel / pozice

Délka prac. poměru

Předchozí zaměstnavatel / pozice

Délka prac. poměru

Zájmy:

Další informace:

* Osobní údaje a kopie nebudou poskytovány třetím osobám, bude k nim mít přístup pouze vedení strany a vedení příslušné územní organizace a budou skartovány
do 5 let od ukončení členství subjektu (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás
informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se
na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Souhlas s pořízením kopie občanského průkazu a uchováváním některých osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět,
a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje strany a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Prohlašuji, že
souhlasím se stanovami ODA, a že údaje uvedené v přihlášce jsou úplné a pravdivé.
Dále tímto prohlašuji, že souhlasím s používáním fotografií a videií mé osoby, které byly nebo budou pořízeny pro společnost Občanská demokratická aliance,
IČ: 05402450, Masarykovo nábřeží 235/28, Nové Město 110 00 Praha 1, a to za dobu jejího trvání, a dále souhlasím s tím, že tyto fotografie a videa budou použity
výhradně k marketingovým a propagačním účelům Občanské demokratické aliance, a to bezplatně. Použití fotografií a videí není časově omezeno.

ODA – MASARYKOVO NÁBŘEŽÍ 28, 110 00 PRAHA 1
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