Žádost o zápis do Zvláštního seznamu voličů vedeného GK ČR v Chengdu
Žádám tímto o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Chengdu.
Jméno a příjmení 1): .........................................................................................................................................
Datum narození: ...................................................... Rodné číslo 2): ..............................................................
Adresa bydliště v Číně: ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Trvalé bydliště v ČR: .......................................................................................................................................
Telefonní číslo: ...................................................... E-mail: ............................................................................
Bydliště v Číně dokládám (přineste originál nebo přiložte ověřenou kopii dokladu) 3):

□ povolení k pobytu

□ místní řidičský průkaz □ jiný doklad obsahující jméno a bydliště

Platný doklad totožnosti a státního občanství ČR (přineste originál nebo přiložte ověřenou kopii dokladu) 3):

□ cestovní pas ČR
□ občanský průkaz ČR
□ jiný úřední identifikační doklad (místní ID karta apod.) a současně: 3):
 Osvědčení o státním občanství ČR (platnost dokladu není omezena)
 Vysvědčení ČR o právní způsobilosti k uzavření manželství, obsahující údaj o státním
občanství ČR (doklad je platný 6 měsíců ode dne vystavení)
 Listina o udělení občanství ČR dle zákona 88/1990 Sb., obsahující údaj o st. občanství
ČR
Beru na vědomí, že:
 Zápisem do zvláštního seznamu voličů dochází automaticky k vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu
voličů vedeného obecním úřadem podle místa trvalého bydliště v ČR.
 K volbám je nutné se dostavit s platným cestovním pasem4) nebo platným občanským průkazem ČR.
Místo podpisu: .................................................. Datum: ..................................................
Podpis žadatele: ................................................................................ (neověřuje se)
1)
2)
3)
4)

Vyplnění položek a předložení či doložení dokumentů v tučně označených položkách je povinné.
Pokud nemáte rodné číslo, je nutno uvést kromě data narození i místo narození, pohlaví a rodné příjmení
Vyberte jednu z možností.
Cestovním pasem se zde rozumí obyčejný, diplomatický nebo služební pas ČR nebo cestovní průkaz ČR.

Prohlášení o souhlasu
Pan/paní
…..
titul

………................
jméno a příjmení

………............................................................................................................
(adresa trvalého pobytu)

tímto uděluje souhlas
Ministerstvu zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí č. 5, Praha 1 – Hradčany,
ke zpracování svých osobních údajů v nezbytném rozsahu obsahujícím jméno, příjmení, datum narození, rodné
číslo, adresu trvalého bydliště v ČR, telefonního čísla a emailové adresy
za účelem zápisu a vedení mé osoby ve zvláštním seznamu voličů při GK ČR v Chengdu
do té doby, dokud jejich zpracování bude nezbytné pro plnění výše uvedeného účelu.
Dále bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může u Ministerstva zahraničních věcí kdykoliv
písemně nebo elektronicky odvolat.
Datum

………………
Podpis
(vlastnoruční nebo zaručený elektronicky)

