Západný dištrikt
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Čestné vyhlásenie
ku kandidatúre na funkciu ..........................................
Západného dištriktu ECAV na Slovensku
Meno, priezvisko, titul: __________________________________Dátum narodenia: _________________
Trvalé bydlisko: ________________________________________________________________________
Telefón: __________________________

E-mail: __________________________

týmto vyhlasujem na svoju česť, že
súhlasím
so svojou kandidatúrou na vyššie uvedenú funkciu v Západnom dištrikte ECAV na Slovensku
V zmysle cirkevnoprávnych predpisov spĺňam predpoklady na kandidovanú funkciu a nie sú mi známe prekážky mojej
voliteľnosti podľa Ústavy ECAV na Slovensku.
V prípade zvolenia budem svoju funkciu vykonávať svedomito a čestne v zmysle evanjeliových zásad a stáť pevne na vieroučnom
základe augsburského vyznania.
Týmto, ako dotknutá osoba, udeľujem Západnému dištriktu ECAV na Slovensku, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen, IČO: 31933475, ako
prevádzkovateľovi (ďalej len ZD ECAV) súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto „Čestnom
vyhlásení“. Účelom súhlasu je ich spracovanie z dôvodu volieb do orgánov a iných funkcií v ZD ECAV a pre plnenie úloh
vyplývajúcich z týchto funkcií. Zároveň súhlasím, že komunikácia mi bude zasielaná prostredníctvom elektronickej pošty v zmysle
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
Súhlas udeľujem na dobu počas kandidovania do volieb a v prípade zvolenia aj počas doby vykonávania funkcie.
Som si vedomý/á, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu Biskupský úrad ZD ECAV na
Slovensku, Nám. SNP 5, 960 01 Zvolen, alebo e-mailom na adresu sekretariat@zdecav.sk s tým, že odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním.
Beriem na vedomie moje práva ako dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov GDPR.
Uvedené skutočnosti potvrdzujem vlastnoručným podpisom a s plnou zodpovednosťou beriem na vedomie, že som
zodpovedný/á za uvedenie alebo zamlčanie údajov, ktoré bránia kandidovaniu na menovanú funkciu.
Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému
orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika;
www.dataprotection.gov.sk
V______________________________dňa _________________

_______________________________
podpis kandidáta

