Návrh kandidáta
do primárních voleb
Osobní údaje o kandidátovi:
Přijmení

Jméno

Rodné číslo

Titul před

Rodné příjmení

Národnost

a za jménem

Souhlasím s kandidaturou v primárních volbách KDU-ČSL pro volby do:
Senátu
PS
VÚSC
EP
Čís. vol. obv.
Název volebního obvodu (kraje)
označte

Adresa trvalého pobytu:

Spojení:

Nepovinný údaj k doplnění adresy

Domů

Ulice / část obce
PSČ
Obec

Číslo domu
Pošta

Telefony a e-mail
Linka

Zaměstnání 1
Zaměstnání 2

-

městská část

Mobil

Údaj pro tisk na nominační a kandidání listině

Mobil 2

Číslo OP

E-mail

Rodinný stav

Počet dětí

Údaj o členství kandidáta v politické straně či politickém hnutí
(označte fajfkou, uveďte název polické strany či politického hnutí)
nejsem členem žádné politické strany či politického hnutí
V minulosti jsem byl člen politické strany či hnutí:
Strana / hnutí

Od (datum)

Do (datum)

NE
Okres (SPZ)

Prohlašuji, že nekandiduji za jinou politickou stranu
nebo politické hnutí.

Navrhovatel:
Jméno, příjmení a obec trvalého pobytu

Obec

Podpis kandidáta

nebo orgán KDU-ČSL

Kopie příjmového dokladu nominačního příspěvku je přiložena.
Návrh podán dne
v

Podpis (razítko) navrhovatele

Další údaje o kandidátovi:
Zaměstnání:
Povolání (údaj pro tisk na nominační a kandidání listině)

Firma / instituce

Ulice / část obce

Postavení / funkce

PSČ

Číslo domu

Pošta

Útvar / oddělení

Alternativní spojení:

Firma / instituce

Ulice / část obce

PSČ

Číslo domu

Postavení / funkce

Pošta

Útvar / oddělení

Jazykové znalosti:
Jazyk

Vlastní hod- Státní zkouška
nocení (1 - 3)
ANO - NE

Jazyk

Vlastní hodnocení (1 - 3)

Státní zkouška
ANO - NE

Kvalifikace - vzdělání (uveďte vždy nejvyšší dosažený stupeň vzdělání v oboru):
Stupeň
Obor
(1)
uveďte kód
uveďte kód (2)

(1) Stupeň vzdělání:
A
B
C
D
E
F
G

základní
nižší střední odborné, vyučen
střední všeobecné s maturitou
střední odborné s maturitou
vysokoškolské bakalářské
vysokoškolské
speciální odborné kurzy,
doktorandské studium

Název školy, fakulta

(2) Obor vzdělání:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Architektura
Doprava
Ekologie
Ekonomie
Elektrotechnika
Farmacie
Filosofie
Geografie, geodézie a kartografie
Hornictví a hutnictví

Sídlo školy

Rok ukončení

10

Informatika, pošty
a telekomunikace

20
21

Stavebnictví
Strojírenství

11
12
13
14
15
16
17

Jaderná technika
Lesnictví
Obchod a řízení
Pedagogika
Polygrafie
Právo
Přírodní vědy
a matematika
Reklama
Společenské vědy

22
23
24
25
26
27
28
29

Teologie
Vojenství
Umění
Zdravotnictví
Zemědělství
Zpracování potravin
Zpracování ostatní
Zvěrolékařství

18
19

Svým podpisem dávám dle § 9, písm.a) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovný souhlas KDUČSL jako správci a zpracovateli mých osobních údajů včetně tzv. citlivých údajů (členství v politické straně) ke
zpracování údajů zde o mně uvedených. Jakoukoli změnu v osobních údajích sdělím zpracovateli. Údaje budou
zpracovány výhradně pro vnitrostranické účely. Byl jsem poučen o tom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat,
jakož i o dalších mých právech a povinnostech zpracovatele (KDU-ČSL) vyplývajících z uvedeného zákona.
Prohlašuji, že jsem nebyl členem Lidových milicí, StB nebo spolupracovníkem StB.

Přihlášku podávám dne

v

Podpis
���

