Přihlašuji se k činnosti člena okrskové volební komise v obci Věcov
(dále OVK) pro volby do Evropského parlamentu (24. - 25. 5. 2019)
Osobní údaje
Jméno a příjmení
Datum narození
Trvalý pobyt – kontaktní adresa
Obec
Místní část
Číslo popisné
PSČ, pošta
Ostatní údaje
E-mail
Telefon
Upřednostňuji zařazení do OVK v obci:

Prohlašuji, že:








jsem občanem ČR nebo jiného členského státu
u mě nenastala překážka výkonu volebního práva (omezení svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva),
nebudu delegován jako člen OVK volební stranou, jejíž kandidátní listina byla
zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu
nejsem kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, pro které je okrsková volební
komise vytvořena
alespoň v den složení slibu dosáhnu 18 let
v případě mého zařazení do některé OVK se zúčastním 1. zasedání OVK, které se uskuteční
v pátek 3. 5. 2019 na obecním úřadě ve Věcově
uvedené osobní údaje budou použity pro nezbytné zpracování pro účely zajištění voleb
do Evropského parlamentu

 SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝM
Beru na vědomí, že:





vrácením vyplněné přihlášky prozatím nevzniká nárok na členství v OVK, na základě § 18
(3), zák. č. 2/2003 Sb. musí být zohledněny nejdříve členové delegovaní stranami
pokud neobdržím pozvánku na 1. zasedání OVK, nebyl jsem prozatím pro velký počet
delegovaných členů zařazen do OVK a jsem veden nadále jako náhradník
v případě zařazení do OVK budu neprodleně kontaktován
termín 1. zasedání OVK bude uveřejněn taktéž na úřední desce








v případě mého zařazení do OVK a následného vylosování funkce předsedy nebo
místopředsedy se zúčastním školení k vyhodnocení výsledků voleb (pozvánky obdrží
předseda a místopředseda na 1. zasedání OVK)
výše zvláštní odměny pro člena OVK je stanovena zákonem a činí 1800 Kč,
pro místopředsedu 2100 Kč, pro předsedu 2200 Kč. Uváděná výše odměn je před zdaněním
v případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastní, obecní úřad celkovou
výši odměny poměrně krátí a bude povolán náhradník. Členství v OVK vzniká složením
slibu, končí 15. dnem po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí
Obec Věcov jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným nařízením
o ochraně osobních údajů[1]. Zákonnost zpracování pro potřeby jmenování členů okrskových
volebních vychází z čl. 6 odst. 1 písm. c), e) a f) uvedeného nařízení; zpracování je nezbytné
pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolu při výkonu veřejné moci a účely
oprávněných zájmů správce. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva
a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních
údajů jsou uvedeny na www.vecov.cz/cz/ochrana-osobnich-udaju .

 VÝŠE UVEDENÉ BERU NA VĚDOMÍ
Povinné údaje jsou označeny *
[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů)

Ve .....................................
Dne ....................................

Podpis: ...........................................

