
                                                ČESTNÉ PREHLÁSENIE 

 

ku kandidatúre na funkciu_____________________________________________  

v Gemerskom senioráte ECAV na Slovensku 

 

Podpísaná/ ý  ______________________                 rodné číslo _______________ 

Adresa___________________________ 

            ___________________________ 

 

                   Týmto vyhlasujem na svoju česť, že súhlasím s kandidovaním na funkciu 

..................................................................................................   

 v  Gemerskom senioráte ECAV na Slovensku 

 

vo voľbách v Gemerskom senioráte ECAV na Slovensku  v roku 2020 a v prípade svojho 

zvolenia funkciu prijmem. 

V zmysle cirkevnoprávnych predpisov spĺňam predpoklady po morálnej aj odbornej stránke 

a nie sú my známe žiadne prekážky mojej voliteľnosti.  

V prípade zvolenia budem svoju funkciu svedomite vykonávať v záujme cirkvi Pánovej 

a budem pevne stáť  a bez výhrad na vieroučných základoch augsburského vyznania. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

Zároveň dávam  týmto  súhlas  na  spracúvanie  a uchovávanie  mojich  osobných  údajov podľa 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  pre  

účely  voľby    v orgánoch Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku. 

 

Uvedené skutočnosti podpisujem vlastnou rukou a s plnou zodpovednosťou beriem na 

vedomie, že som zodpovedný ( zodpovedná) za zamlčanie alebo uvedenie nepravdivých 

údajov. 

V ......................., dňa.................... 

          

                                                                                                                     Podpis 



Gemerský seniorát ECAV na Slovensku  

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

 

 

Dole podpísaná/podpísaný .................................................... udeľujem 

týmto spoločnosti: Gemerský seniorát ECAV na Slovensku súhlas so spracovaním 

mojich osobných údajov uvedených v Čestnom prehlásení ku kandidatúre na 

funkciu.  

Robím tak v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

na účel evidovania mojej osoby ako potenciálneho predstaviteľa Gemerského 

seniorátu ECAV na Slovensku. 

 Súhlas udeľujem odo dňa odovzdania Čestného prehlásenia na dobu 6 

rokov.  Všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla,  som poskytol/poskytla   

Gemerskému seniorátu ECAV na Slovensku dobrovoľne a sú pravdivé. 

 
Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, uvedené v § 19 a nasl. zákona 

č. 18/2018 Z. z.sú publikované na stránke Ochrana osobných údajov. 

 

 

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 

 
 
 
 

V ........................ dňa ..................... 
 
 
 
 

                                                                                                        .................................. 
                                          Podpis 

https://www.sfera.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/

