
Přihláška

Příjmení Jméno Titul

Rodné číslo Ulice, čp.

PSČ Místo

Oblast (okres) Region (kraj)

Místní sdružení

Členem jiné politické strany – které Od Do

Členem LM: byl(a) – nebyl(a) Od Do

Prohlašuji, že beru plně na vědomí Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000.,
které jsou součástí této přihlášky.
Prohlašuji, že souhlasím s platnými stanovami ODS.
Prohlašuji, že jsem nikdy nebyl členem ani spolupracovníkem StB.

Datum v Podpis

Občanská demokratická strana



E–mail
Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona 
č. 100/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v souladu s vnitřními 
předpisy ODS.

I. Poučení
Údaje o jménu, příjmení, rodném čísle a adrese jsou považovány za osobní údaje  podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje jsou zpracovány za úče-
lem evidence členské základny ODS a evidence placení členských příspěvků a jsou vy-
užívány k naplňování úkolů ODS vyplívajících ze stanov ODS, zejména k realizaci práv a 
povinností členů ODS a naopak.
Správcem a zpracovatelem osobních údajů je ODS. Pověřenými osobami pro zpraco-
vání a nakládání s osobními údaji v rámci ODS jsou osoby uvedené ve vnitřních před-
pisech ODS, do kterých je zájemce oprávněn nahlédnout ve všech kancelářích ODS. 
Jiným osobám mouhou být zpřístupněny pouze se souhlasem subjektu těchto údajů, 
pokud zákon nestanoví jinak.
Subjekt osobních údajů je oprávněn k přístupu k osobním údajům vedeným o jeho  osobě, 
má právo na jejich opravu a právo žádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu.

II. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Tímto prohlašuji, že mé osobní údaje uvedené v přihlášce za člena ODS jsou pravdivé a 
správné a že souhlasím s tím, aby ODS tyto údaje zpracovávala pro účely uvedené v Po-
učení a ve vnitřních předpisech ODS, včetně zpracování pro potřeby přijetí rozhodnutí 
orgánů ODS o mých právech a povinnostech, a to po dobu potřebnou k zajištění práv a 
povinností spojených s mým členstvím v ODS a po jeho ukončení k archivačním účelům.
Současně se zavazuji jakoukoli změnu zpracovaných osobních údajů bez zbytečného 
odkladu nahlásit místní kanceláři ODS, kde jsem evidován.

Mobil

Tel. domů

Tel. zaměstnání

Fax

Způsob zasílání centrálních informací

Povolání

Profese

Sektor

Vzdělání

poštou

Cestovní ruch

Student

Poznámky:

VŠ

Vydavatelství

Důchodce

Jiné

Reklama

Nezaměstnaný

Ekonomie

Veřejný sektor

Energetika

Veř. instituce

Samospráva

Zemědělství

Průmysl

Stavebnictví

Doprava

Obchod

Státní správa

Základní

Státní podnik

SO

Státní instituce

Živnostník

Soukromý zemědělec

Zaměst. soukr. firmy

Služby

Školství

Kultura

Zdravotnictví

Státní správa

Společník firmy

Svobodná povolání

ÚS

Nižší vysokoškolské

Justice

Rentiér

Spoje

Výzkum a vývoj

Armáda

Bankovnictví

Ekologie

Soukromé instituce

Člen družstva

Zaměst. družstva

e–mailem nezasílat


