
LENSKÁ P IHLÁ KA DO STRANY ZELEN CH

Osobní a kontaktní údaje

P íjmeníA): ……………………………….........………… JménoA): ……..………….......………………… TitulC): ……..….....….……..

UliceA): ……………………………………….......………..…… .p. / .or.A): …...….…….….......… PS A): ……..……..……………….

M sto, obecA): ………………………………........………..………..… KrajA): ………………………………..…………….....................

Datum narozeníA): .......…………......…………………..  Místo narozeníA): …...................................................................

Mobilní telefonC): ………….................................……..…… Tel. dom C): ……....……......................................…....………

EmailC): ……........................………………………. SkypeC): …...................................... ICQC): ….....................................

Sou asné zam stnání | vzd lání | zájmová innost

Zam stnanec | OSV  | student | d chodceC) 

NázevC): ……..............................…………….......……. Pozice (funkce)C): ………………..........……........…..........………

Vzd lání (druh)C):   Z  | S  | VO  | V  Vzd lání ( kola, obor)C): …................................................................

Zájmová oblast innostiC): ……………………………………………………………………………….............................………...

lenství v organizacíchC): …………………………………………………………………………………………...............................

estná prohlá ení
Uve te, zdaD):

a/ jste byl v minulosti lenem Lidov ch milicí, pracovníkem i spolupracovníkem StB: ………….....…………

b/ jste se v minulosti ucházel o lenství v SZ a zda jste byl lenem SZ (up esn te kdy a kde): ………...……

…………………………………………………………..................................…………………………………………………………….

c/ zda jste byl lenem jin ch politick ch stran nebo hnutí, up esn te asové období a uve te funkce, které jste 
v nich zastával (a to i v zahrani í): ………………………………………………………………….....................………………

d/ zda jste byl pravomocn  odsouzen za trestn  in ( jak  a kdy): ……………….………………...........……………

e/ zda jste trestn  stíhán: ………………………...........................….……………………………………………………….……

Souhlasím s tím, aby údaje uvedené v této p ihlá ce byly Stranou zelen ch vyu ívány pro ú ely evidence a informování len  SZ na 
základ  zák. . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj  ve zn ní pozd j ích p edpis  a Sm rnice o zpracování osobních údaj  ve  
Stran  zelen ch. Prohla uji, e v echny údaje, které jsem uvedl v této p ihlá ce, jsou pravdivé.

V ………………................................ dne …............………………… Podpis: ….............……………………...................

len SZ je povinen oznamovat ZO a HK zm ny v e uveden ch osobních údaj , a to do 30 dn ! [viz. Stanovy SZ l. 6 odst. 2 písm. j)]

Vyplní p edseda ZO:

P ijat na lenské sch zi ZOB) …………………………..………………......………… dne: …………….....................…………

Jméno (h lkov ) a podpis p edsedy ZO: …………………………………………………………………………………….……

Vypln nou p ihlá ku ode le p edseda ZO ve lh t  do 15 dn  do hlavní kancelá e (HK), kopii p ihlá ky si ponechá k archivaci a druhou 
za le do krajské kancelá e SZ (v p ípad  existence MO za le také kopii p edsedovi MO).

Vyplní hlavní kancelá :

lensk  p ísp vek p ipsán na transparentní ú et (zaplacen hlavní kancelá i) dneB): …..................................

íslo lenského pr kazuB): ………………….............………………… Vydán dne: ………………………………............…..

Údaje na p ihlá ce jsou dle § 4 Sm rnice o zpracování osobních údaj  ve SZ rozd leny do kategorie A, B, C a D.
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