P e t í c i a

Obec

Adresa trvalého pobytu
Ulica, číslo domu

PSČ

(nepovinný údaj)

E-mail

Kontaktujte
ma osobne
a listom

Petičný hárok č. ....................

Posielajte
mi
e-maily

Prispôsobte
mi online
reklamu

(pozrite informáciu dole
a v prípade záujmu označte X)

Súhlas so spracúvaním
osobných údajov na
marketingové účely

Podpis

Občania a občianky Slovenskej republiky, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 za kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky
navrhujú Mgr. Zuzanu Čaputovú, narodenú 21.06.1973, bytom Mierová 1750/8, Pezinok 90201, v čase podania návrhu zamestnanú ako advokátku.
Vyhlásenie kandidáta: Ja, Mgr. Zuzana Čaputová, vyhlasujem, že súhlasím so svojou kandidatúrou na prezidenta Slovenskej republiky a že spĺňam podmienky na zvolenie za prezidenta Slovenskej republiky.

Meno a priezvisko
Dátum
narodenia

Označením X udeľujete politickému hnutiu Progresívne Slovensko, Tallerova 10, 81102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51224836 výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a (i) adresa
trvalého pobytu (v prípade voľby osobného alebo listového kontaktu) alebo (ii) e-mailová adresa (v prípade voľby posielania e-mailov alebo prispôsobenej on-line reklamy). Účelom spracúvania osobných údajov je informovanie o
aktivitách politického hnutia Progresívne Slovensko spojených s jeho činnosťou. Súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov alebo do jeho odvolania. Potvrdzujem, že poskytnuté osobné údaje sú správne a aktuálne a som oboznámený so všetkými
skutočnosťami a právami dotknutej osoby vyplývajúcimi z nariadenia EÚ 2016/679 upravujúceho ochranu osobných údajov, ktorými sú právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz osobných údajov alebo
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, či právo namietať spracúvanie osobných údajov a beriem na vedomie, že spracovávané údaje budú archivované a likvidované v súlade s
príslušnými právnymi predpismi. Vezmite, prosím, na vedomie, že máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na tomto súhlase pred jeho odvolaním.
V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov hnutím Progresívne Slovensko, pozrite si, prosím, našu informáciu o ochrane osobných údajov (https://www.progresivne.sk/informacie-o-spracuvaniochrane-osobnych-udajov/) alebo kontaktujte hnutie na e-mailovej adrese: ahoj@progresivne.sk

Petičný výbor: Michal Šimečka, Na úvrati 35, 821 04 Bratislava | Jaroslav Pavlovič, Sládkovičová 33 90201 Pezinok | Radovan Pala, Rybárska brána 1, 81101 Bratislava | Zuzana Čifári, Topoľčianska 25, 851 05 Bratislava
Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci: Zuzana Čifári, Topoľčianska 25, 851 05 Bratislava. Vyplnené petičné hárky pošlite, prosím, na adresu: Zuzana Čaputová, Tallerova 10, 81102 Bratislava

Sprievodný list k hárkom
na podporu Zuzany Čaputovej
Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť kandidatúru
Zuzany Čaputovej na prezidentku Slovenskej republiky.
Po vyzbieraní podpisov na hárok Vás chceme poprosiť,
aby ste ho zaslali (najlepšie doporučene) na adresu:
Zuzana Čaputová, Tallerova 10, 81103 Bratislava.

Pre informácie o Vás a daných hárkoch poprosíme tento list vytlačiť, vyplniť aspoň približne
informácie nižšie a zaslať spolu s hárkom.
Meno a Priezvisko:

…………………………………………………………………………….

E-mail:

…………………………………………………………………………….

Počet hárkov:

…………………………………………………………………………….

Dátum zberu:

…………………………………………………………………………….

(aspoň približne)
Mesto a miesto zbierania:

…………………………………………………………………………….

(škola, práca,…)
Od koho sú podpisy:

…………………………………………………………………………….

(rodina, priatelia, kolegovia, spolužiaci, náhodní okoloidúci,…)
Som dobrovoľníčka / dobrovoľník PS:

ÁNO / NIE

Ďakujeme za každý jeden hárok a každý jeden podpis.

