
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZA ČLENA 
politickej strany SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby, IČO: 42 418 186, sídlo: Kuzmányho 16, 974 01 

Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej  „strana“ a táto žiadosť aj ako „prihláška“) 
* všetky údaje označené hviezdičkou sú povinné *

A. Titul/y* Email* 

B. Meno* Tel. č.* 

C. Priezvisko* 

D. Dátum narodenia* 

E. Adresa trvalého 
pobytu* 

Ulica a číslo* 

Mesto* 

PSČ* 

F. Predchádzajúce členstvo v politických stranách1 (zakrúžkovať)* áno nie 
V prípade kladnej odpovede uveďte názov strany a obdobie trvania členstva: 

G. Členstvo v občianskych združeniach a neziskových organizáciách1 (zakrúžkovať)* áno nie 
V prípade kladnej odpovede uveďte názov OZ a/alebo NO a obdobie trvania členstva: 

H. Prílohu tejto prihlášky môže tvoriť štruktúrovaný životopis a/alebo motivačný list. 
VYHLÁSENIE 

Ja, dole vlastnoručne podpísaný vyhlasujem, že: (i) som sa oboznámil so stanovami strany a zaväzujem sa ich dodržiavať, (ii) 
všetky údaje v písm. A. až G. a I. tejto prihlášky som vlastnoručne vyplnil a sú správne a úplné; pričom v tejto súvislosti 
beriem na vedomie, že nesprávne uvedenie údajov alebo zamlčanie údajov môže mať za následok vylúčenie zo strany, (iii) 
nemám záznam v registri trestov a nie som si vedomý, že by voči mne bolo vedené trestné stíhanie, (iv) nie som členom inej 
politickej strany alebo hnutia. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Údaje uvedené v písm. A. až G. a I. tejto prihlášky sú povinné a bez ich správneho a úplného vyplnenia nemôže vzniknúť 
členstvo v strane. Spracovateľom údajov uvedených v tejto prihláške a jej prípadných prílohách je strana; účelom spracovania 
je posúdenie vlastností uchádzača o členstvo a prípadne následné prijatie uchádzača za člena strany. V prípade neprijatia za 
člena strany bude táto prihláška zlikvidovaná. V prípade prijatia za člena strany budú údaje uvedené v tejto prihláške 
zaevidované v internom informačnom systéme strany; pričom budú slúžiť výlučne na vnútornú potrebu strany a nebudú 
poskytnuté inému príjemcovi bez písomného alebo inak hodnoverne preukázateľného súhlasu dotknutej osoby.   

V prípade vyhovenia tejto prihláške a následnom prijatí vyššie uvedenej osoby za člena strany, táto osoba: 
SÚHLASÍ  /  NESÚHLASÍ 

(hodiace sa zakrúžkovať alebo nehodiace sa prečiarknuť) 
so spracúvaním svojich osobných údajov stranou, a to v rozsahu uverejnenia fotografií (obrazových záznamov) na internetovej 
webstránke strany v rozsahu profilových fotografií člena ako aj fotografií, na ktorých je zobrazený člen pri aktivitách 
súvisiacich s činnosti strany, účasťou na podujatiach súvisiacich s výkonom činnosti strany alebo inak súvisiacich so stranou. 
Účelom tohto spracúvania fotografií člena je prispieť k propagácií strany, k informovaniu členov a sympatizantov strany 
o aktivitách strany a jej členoch. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú a to do zániku členstva v strane. Udelený súhlas môže člen
kedykoľvek odvolať bez akéhokoľvek negatívneho dopadu na svoje postavenie v strane. 
I. 

Vlastnoručný podpis člena* 

! Originál tejto prihlášky nám po jej vyplnení doručte poštou na adresu sídla strany. V prípade, ak nám ju zašlete 
iba elektronicky musí obsahovať zaručený elektronický podpis inak jej nemôže byť vyhovené ! 

Vyplní strana
Dátum prijatia prihlášky: Číslo prihlášky: 

Dátum prijatia za člena: Odtlačok 
pečiatky 

strany: 




