
Nominace kandidáta/tky do voleb do EP 2019

Jméno a příjmení navrhovatele/lky (musí být člen/ka TOP 09):

 

Písemný souhlas kandidáta/tky, prohlášení a kontaktní list

POVINNÉ ÚDAJE (pokud neužíváte titul či nemáte e-mail atp., kolonky proškrtněte)

Jméno:   Příjmení:

Titul před jm.:  Titul za jm.:

Dat. narození:  Osobní číslo:
Pouze členové TOP 09; naleznete na my.top09.cz či členském průkazu.

Trvalý pobyt

Ulice: Číslo popisné / orientační:  / 

Obec: PSČ:

E-mail: Alter. e-mail:

Mobil: Alter. tel.:

Povolání (tak, jak má být uvedeno na kandidátní listině):

Člen/ka politické strany nebo politického hnutí (příp. uveďte „bez politické příslušnosti“):

Kontaktní adresa, je-li jiná než trvalý pobyt:

Ulice: Číslo popisné / orientační:  / 

Obec: PSČ:

Prohlašuji,  že souhlasím, aby mě TOP 09 nominovala pro volby do  Evropského parlamentu v roce 2019.  Nejsou mi
známy překážky mé volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb. Prohlašuji, že jsem nedal/a souhlas
k tomu, abych byl/a uveden/a na jiné kandidátní listině pro tyto volby, a to ani v jiném členském státě EU.

Dále prohlašuji, že jsem občanem/občankou pouze České republiky a že jsem do roku 1990 nebyl/a členem/členkou
Lidových milicí, StB, vojenských zpravodajských služeb či agentem/agentkou StB a vojenských zpravodajských služeb.

V případě zařazení na kandidátku se zavazuji bezhotovostně uhradit nominační příspěvek, a to do dvou týdnů po jednání
výkonného  výboru,  na  kterém  byla  kandidátka  schválena.  Prohlašuji,  že  údaje  uvedené  v prohlášení  jsou  úplné  a
pravdivé; v opačném případě odstoupím z kandidatury, případně se vzdám mandátu, budu-li zvolen/a.

Beru na vědomí, že vyplněné osobní údaje zpracovává a uchovává politická strana TOP 09 za účelem zpracování a podání
kandidátní  listiny  podle  pravidel  uveřejněných  na  www.top09.cz/osobni-udaje v  souladu  s  Nařízením  Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů.

Dne:   Podpis kandidáta/tky:

Doručit  je  třeba originál prohlášení (podepsaná listina, PDF soubor s elektronickým podpisem či  dokument zaslaný e-mailem
s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou - ID datové schránky TOP 09: 86ttzqc).

Celostátní kancelář TOP 09, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, info@top09.cz, www.top09.cz
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