SÚHLAS SO ZVEREJNENÍM ÚDAJOV O KANDIDÁTOCH
vo voľbách do orgánov samosprávy v Mestskej časti Košice – Západ v roku 2018
Mestská časť Košice - Západ bude na základe tohto osobitného písomného súhlasu
kandidátov oprávnená zverejniť niektoré údaje uvedené na kandidátnej listine ešte pred
samotnou registráciou kandidátnych listín (t. j. nad rámec zákona č. 180/2014 Z. z.). Ak
kandidát svoj písomný súhlas neudelí, údaje o jeho osobe sa zverejnia až v rámci zoznamu
zaregistrovaných kandidátov v súlade § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z..
Tento formulár môžu vyplniť kandidáti spoločne z viacerých volebných obvodov. Ak osoba
kandiduje na funkciu starostu aj do miestneho zastupiteľstva, postačuje jeden súhlas.
Dolu uvedené podpísané osoby (ďalej len „dotknuté osoby“) súhlasia so spracovaním ich
osobných údajov uvedených na kandidátnej listine pre voľby do orgánov samosprávy v roku
2018 za účelom ich zverejnenia na webovom sídle mestskej časti Košice - Západ a za
účelom ich sprístupnenia tretím osobám (najmä médiám), a to v rozsahu titul, meno,
priezvisko, vek a uvedenia politickej strany alebo koalície, za ktorú dotknutá osoba
kandiduje, resp. skutočnosti, že dotknutá osoba kandiduje ako nezávislý kandidát,
vrátane informácie o tom, či dotknutá osoba kandiduje na funkciu starostu, alebo do
miestneho zastupiteľstva a o volebnom obvode, v ktorom kandiduje dotknutá osoba.
Mestská časť Košice - Západ je oprávnená zverejniť osobné údaje dotknutých osôb
(kandidátov) vo vyššie uvedenom rozsahu bezprostredne po uplynutí lehoty na podávanie
kandidátnych listín (po 11. 9. 2018), t. j. ešte pred uverejnením zoznamu zaregistrovaných
kandidátov podľa § 173 alebo § 178 zákona č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Por.
č.
1.
2.
3.
4.
5.

Meno a priezvisko
kandidáta

Dátum
narodenia

Adresa trvalého pobytu

Podpis
kandidáta

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Odvolanie súhlasu je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestská časť Košice - Západ,
Trieda SNP 39, 040 11 Košice.

Poznámka: doručenie tohto súhlasu so zverejnením niektorých údajov o kandidátoch
zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v žiadnom prípade nemôže nahradiť chýbajúce
náležitosti kandidátnej listiny!

