
 

PŘIHLÁŠKA 
ŽADATELE O ČLENSTVÍ V HNUTÍ CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Příjmení jméno / jména titul před titul za 

    
rodné číslo národnost státní příslušnost email telefon 

     
ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ 

ulice 
číslo popisné / 

orientační 
 

PSČ 
 

obec 
 

kraj 

     
ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ 

ulice 
číslo popisné / 

orientační 
 

PSČ 
 kraj 

     
dosažené vzdělání* 

znalost jazyků a jejich úroveň* 
sektor / obor působení* Profese* 

jazyk dle www.jazykove-urovne.cz 

  A1 A2 B1 B2 C1 C2   

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

II. VEŘEJNÉ ANGAŽMÁ / ROLE A PŮSOBNOST* 
předchozí členství v jiné politické straně / hnutí Od - Do nejvyšší volená pozice 

1.   
2.   

angažmá v občanských iniciativách / neziskových organizacích Od - Do role v organizaci 

1.   
2.   
3.   

představa o práci roli v hnutí / ambice  příslušnost k Místnímu Klubu 

 
 
 

 dle trvalého bydliště 

 

 jiné: ………………………………………………….. 
III. POUČENÍ A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
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 účelem 
evidence členské základny Hnutí a evidence placení členských příspěvků a jsou využívány k naplňování úkolů vyplývajících ze stanov Hnutí. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je 
Hnutí. Pověřenými osobami pro zpracování a nakládání s osobními údaji v rámci Hnutí jsou osoby uvedené ve vnitřních předpisech Hnutí. Jiným osobám mohou 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. 
Tímto prohlašuji, že mé osobní údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a správné a souhlasím s tím, aby Hnutí tyto údaje zpracovávalo pro účely uvedené v Poučení a v interních předpisech 

Hnutí, včetně zpracování pro potřeby přijetí rozhodnutí orgánů Hnutí o mých právech a povinnostech, a to po dobu potřebnou k zajištění práv a povinností spojených s mým členstvím v Hnutí a 

po jeho ukončení k archivačním účelům. Současně se zavazuji jakoukoli změnu zpracovaných osobních údajů bez zbytečného odkladu nahlásit organizační jednotce, kde jsem evidován. 

Dále Prohlašuji, že: 
 souhlasím se stanovami, hodnotami a programovou filozofií hnutí  

 nebyl jsem pravomocně odsouzen za trestný čin 

 nejsem registrovaným dlužníkem 

 nejsem a nebyl jsem pracovníkem, agentem či vědomým spolupracovníkem domácích i cizích tajných služeb či cizí moci  

 nepodporuji nebo nepropaguji hnutí směřující k potlačování práv a svobod občanů a nerealizuji aktivity, které jsou v 

rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod 

 
Dne:  

Podpis: 

IV. INTERNÍ ZÁZNAMY HNUTÍ 
STANOVISKO KE STATUSU ČEKATELE 

Místní Klub 

 
Předsednictvo Regionálního Centra 

 
Předseda Regionálního Centra 

 
Předsednictvo 

 schvaluje status čekatele 
 neschvaluje status čekatele 

 schvaluje status čekatele 
 neschvaluje status čekatele 

 schvaluje status čekatele 
 neschvaluje status čekatele 

 schvaluje status čekatele 
 neschvaluje status čekatele 

 
Podpis Podpis Podpis Podpis 

NÁVRH DÉLKY ČEKACÍ LHŮTY 
Místní Klub 

NÁVRH ZMĚNY DÉLKY ČEKACÍ LHŮTY 
Místní Klub 

NÁVRH ZMĚNY DÉLKY ČEKACÍ LHŮTY 
Předseda Regionálního Centra 

PROMINUTÍ ČEKACÍ LHŮTY 
Předsednictvo 

 
 

  souhlasí 
 nesouhlasí 

 souhlasí s prominutím 
 nesouhlasí s prominutím 

 
Podpis Podpis Podpis Podpis 

STANOVISKO K PŘIJETÍ ČLENA 
Místní Klub 

 
Předsednictvo Regionálního Centra 

 
Předseda Regionálního Centra 

 
Předsednictvo 

 schvaluje členství 
 neschvaluje členství 

 schvaluje členství 
 neschvaluje členství 

 schvaluje členství 
 neschvaluje členství 

 schvaluje členství 
 neschvaluje členství 

 
Podpis Podpis Podpis Podpis 

*v případě potřeby uveďte další potřebné údaje na zvláštní list papíru 

   


