
ŽIADOSŤ o prijatie za člena strany

ODS – Občianski demokrati Slovenska
Bakošova 2100/26, 841 03 Bratislava, IČO 42 330 254

Časť A – Údaje záujemcu

Meno, priezvisko: Jozef Valentovič

Adresa trvalého bydliska: Budatínska 3076/65, Bratislava, 85106

Dátum narodenia: 17.01.1991

Časť B – Informačná povinnosť k spracúvaniu osobných údajov
Vyplnením odpovedí na jednotlivé otázky v online žiadosti, ktorej je tento dokument tlačeným výstupom žiadateľ/-ka za
člena strany ODS – Občianski demokrati Slovenska ako dotknutá osoba poskytujúca osobné údaje vyplnené v tomto
dotazníku potvrdzuje, že bola informovaná o spracúvaní osobných údajov v súlade s čl. 13 Nariadenia európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“).

Identifikačné údaje prevádzkovateľa
ODS – Občianski demokrati Slovenska, IČO: 42 330 254.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa
Bakošova 2100/26, 841 03, Bratislava – mestská časť Lamač, Slovenská republika, tel. 0904 838 729, kancelar@ods.sk

Kontaktné údaje určenej zodpovednej osoby
tel. 0904 838 729, dpo@ods.sk

Účely spracúvania osobných údajov

Účel evidencie členskej základne.-
Účel zverejňovania na webovom sídle a v publikáciách prevádzkovateľa.-
Účel vnútornej organizácie a pracovných činností prevádzkovateľa.-
Štatistické účely.-
Účel archivácie.-

Právny základ spracúvania osobných údajov
Čl. 6 ods. 1. písm. a), c) a f) GDPR, resp. § 13 ods. (1) písm. a), c) a f) zákona o ochrane OÚ.

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu
Uvedené osobné údaje dotknutej osoby nie sú poskytované ďalším príjemcom.

Úmysel preniesť osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií
Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií mimo Európskej únie sa
neuskutočňuje.



Doba uchovávania osobných údajov

Účel evidencie členskej základne: 
po dobu platného členstva a dobu nevyhnutnú na úplné vysporiadanie členstva po jeho ukončení.

-

Účel zverejňovania na webovom sídle a v publikáciách prevádzkovateľa: 
po dobu platného členstva a dobu nevyhnutnú na úplné vysporiadanie členstva po jeho ukončení.

-

Účel vnútornej organizácie a pracovných činností prevádzkovateľa: 
po dobu platného členstva a dobu nevyhnutnú na úplné vysporiadanie členstva po jeho ukončení.

-

Štatistické účely: 
po dobu platného členstva a dobu nevyhnutnú na úplné vysporiadanie členstva po jeho ukončení.

-

Účel archivácie: 
10 rokov.

-

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požiadať o prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, na opravu, na vymazanie,
na obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie a právo na prenosnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo
podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane OÚ.

Zákonnosť požiadavky poskytovania osobných údajov dotknutou osobou
Uvedené osobné údaje dotknutej osoby nie sú poskytované ďalším príjemcom.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou
Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby uvedených v žiadosti o prijatie za člena strany v rozsahu meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu a dátum narodenia v súlade s § 8a zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a hnutiach je
povinné v súlade s čl. 13 ods. 1. GDPR, resp. § 19 ods. (1) zákona o ochrane OÚ v súlade.

V prípade neposkytnutia požadovaných povinných osobných údajov môže strana ODS – Občianski demokrati Slovenska
odmietnuť dotknutú osobu ako člena strany.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov  udelený dňa 29.06.2022☑

...........................................................
Podpis záujemcu

Časť C – Rozhodnutie Predsedníctva strany
Dátum prijatia žiadosti: .......................................

Informácia o prijatí alebo neprijatí záujemcu:
Predsedníctvo strany rozhodlo dňa .......................... o prijatí/neprijatí *1 záujemcu za člena strany.

Dátum vzniku členstva:

...........................................................
Podpis predsedu

1* Nehodiace sa prečiardnite.



Týmto žiadam o prijatie strany ODS za: *

☑ Člena/Členku

Vaše osobné údaje
Meno *

Jozef

Priezvisko *

Valentovič
Rodné priezvisko Email *

jozef.valentovic@gmail.com
Titul(y) pred menom

☐ Dr. ☐ Bc. ☐ MUDr. ☐ MVDr. ☐ MDDr. ☐ Ing.

☐ Ing. arch. ☐ Mgr. ☐ Mgr. art. ☐ BSc. ☐ MSc. ☐ JUDr.

☐ RNDr. ☐ PhDr. ☐ PeadDr. ☐ PharmDr. ☐ ThDr. ☐ ThLic.

☐ PhMr.

Titul(y) za menom

☐ DiS. art. ☐ DiS. ☐ PhD. ☐ ArtD. ☐ CSc. ☐ DrSc.

Dátum narodenia *

17.1.1991

Adresa trvalého pobytu ako je uvedená v občianskom preukaze *

Budatínska 3076/65
Adresa bydliska: *

Bratislava

Adresa bydliska: *

85106
Korešpondenčná adresa, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu

Komárnická 48

Korešpondenčná adresa - vyplňte v prípade, ak je odlišná od
adresy bydliska

Bratislava
Korešpondenčná adresa - vyplňte v prípade, ak je odlišná od
adresy bydliska

82102

(Mobilný) telefón *

+421918477004

Profil na sociálnych sieťach

https://www.facebook.com/hrocher

Profil na sociálnych sieťach - LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/valentovic/
Profil na sociálnych sieťach - Instagram

N/A

Profil na sociálnych sieťach - Iné 1

https://twitter.com/JozefValentovic
Profil na sociálnych sieťach - Iné 2

Jazyk - rodný *

☑ Slovenský ☐ Český ☐ Maďarský ☐ Rusínsky ☐ Rómsky ☐ Poľský

☐ Ukrajinský ☐ Anglický ☐ Nemecký ☐ Francúzsky ☐ Taliansky ☐ Španielsky

☐ Ruský ☐ Iný

Bol ste právoplatne súdne potrestaný *

☐ Áno ☑ Nie
V prípade právoplatného súdneho trestu uveďte dôvod
trestného konania *



Čo Vás motivuje politicky sa angažovať a prečo ste sa rozhodli ponúknuť spoluprácu ODS *

Dlho som rozmyslal nad moznostou sa angazovat v politike.Po ostatnych udalostiach, kde clovek vidi ze v politike su ludia ktori 
nemaju zaujem spravit pre ludi nieco pozitivne som sa rozhodol pre vasu politicku stranu ktorej hodnoty su mi najblizisie. Taktiez 
mam velmi rad pana Macka, ktoreho vyjadrenia su na vysokej odbornej urovni. Verim v demokraticke,slobodne a pro zapadne 
Slovensko. Tak isto mi je velmi sympaticky odkaz na zakladatelov Ceskoslovenska.

Boli ste v minulosti členom KSČ, KSS, HZDS, SNS, SMER SD,
HLAS, LSNS ? *

☐ Áno ☑ Nie

Záujemca/Záujemkyňa týmto prehlasuje, že v minulosti alebo
súčasnosti nie je/nebol členom, zamestnancom ani
spolupravovníkom ŠTB, SIS, Vojenského spravodajstva *

☑ Áno

Koľko hodín týždenne predpokladáte, že môžete venovať
činnostiam strane? *

6

Týmto akceptujem povinnosť platiť strane členský príspevok *

☑ Áno

Iné informácie
Je proti Vám vedená exekúcia? *

☐ Áno

☑ Nie

Dôvod exekúcie *

Máte dlžobu na sociálnej poisťovni? *

☐ Áno

☑ Nie

Dôvod dlžoby na sociálnej poisťovni *

Máte dlžobu na zdravotnom poistení? *

☐ Áno

☑ Nie

Dôvod dlžoby v zdravotnej poisťovni *

Máte daňové dlžoby? *

☐ Áno

☑ Nie

Dôvod dlžoby na daniach *

Študijné, profesijné a odborné informácie
Ukončené stredoškolské vzdelanie *

☑ Áno

☐ Práve študujem

Uveďte všetky absolvované stredné školy

Súkromné Slovanské Gymnázium (Žitavská 1/Vážska 5011 
Bratislava) Ukončenie maturitou v roku 2008
Univerzita Palackého v Olomouci (Česká Republika) - Polština 
se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast ( 4 
semestre - nedokončené baklárske štúdium)

Ukončené vysokoškolské vzdelanie *

☐ Áno

☐ Práve študujem

☑ Nie

Uveďte všetky absolvované vysoké školy



Chcem aktívne pracovať v odborných skupinách strany (programové pracovné skupiny)

☐ Hospodárstvo ☐ Financie ☐ Doprava a výstavba

☐ Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka ☑ Vnútorné záležitosti a verejná správa ☐ Obrana

☐ Spravodlivosť ☐ Zahraničné veci a európske 
záležitosti

☐ Zamestnanosť, sociálne 
veci a rodina

☐ Životné prostredie ☐ Školstvo, veda, výskum a šport ☐ Kultúra

☐ Zdravotníctvo ☑ Investície, regionálny rozvoj a 
informatizácia

☐ Ochrana hospodárskej 
súťaže

☑ Analýzy a integrácie (pridané za účelom potenciálnych väzieb 
medzi ostatnými skupinami)

☐ Nechcem aktívne pracovať v žiadnej z 
odborných skupín

Chcem aktívne pracovať v interných pracovných skupinách

☐ Organizácia a riadenie ☐ Projektové a procesné riadenie ☐ Administratíva

☐ Právo ☐ Ekonomika ☐ Informačné a komunikačné technológie

☐ Marketing ☐ Písanie textov a publikovanie ☐ Grafika

☑ Analytické činnosti ☑ Príprava a riadenie volebnej kampane ☐ Nechcem aktívne pracovať v žiadnej z interných skupín

Informácie o zamestnaní
Zamestnanie *

☐ Žiak/Študent ☑ Zamestnanec ☐ SZČO ☐ Štatutár ☐ Vlastník ☐ Dôchodca

☐ Nezamestnaný ☐ iné

Prehľad zamestnaní za posledných 5 rokov

2019/08 -> Aktivne Zamestnanie -
Senior Non Financial Risk Management Specialist v PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o. (Regionálne servisné 
centrum PwC)
PwC je najväčšia poradenská spoločnosť na Slovensku.
Špecialista nefinančného manažmentu rizík to je svet predpisov, nariadení a na strane druhej vyhľadávanie informácií, ich analýza 
a spájanie do požadovaného výsledku. Interné overovacie mechanizmy potrebné k tomu aby spoločnosť neposkytovala služby 
klientom ktoré nemôže z rôznych zákonných alebo regulačných dôvodov.

2011/02 - 2019/08
Business Partner Contract management & Compliance professional v IBM International Services Centre s.r.o.
IBM je svetová spoločnosť podnikajúca v odbore informačných technológií.
Komunikácia s klientmi a ich nasledna kontrola z hľadiska manažmentu rizík. Kompletné administratívne služby od začiatku až po 
podpis zmluvy.

Riadili ste pracovné tímy?

☐ Áno

☐ Nie

Počet riadených pracovníkov

☐ 1-10

☐ 11-50

☐ 51-100

☐ > 100

Informácie o verejnej a politickej aktivite
Verejné funkcie - v súčasnosti *

☑ Žiadna ☐ Člen vlády ☐ Člen vedenia Národnej rady 
SR

☐ Poslanec Národnej rady SR ☐ Predseda VÚC ☐ Primátor

☐ Starosta ☐ Poslanec VÚC ☐ Poslanec mestského 
zastupiteľstva

☐ Poslanec obecného/miestneho 
zastupiteľstva

☐ Člen pracovnej komisie pri orgánoch verejnej alebo 
štátnej správy

☐ Iné (uveďte nižšie prosím)



Verejné funkcie - v minulosti *

☑ Žiadna ☐ Člen vlády ☐ Člen vedenia Národnej rady 
SR

☐ Poslanec Národnej rady SR ☐ Predseda VÚC ☐ Primátor

☐ Starosta ☐ Poslanec VÚC ☐ Poslanec mestského 
zastupiteľstva

☐ Poslanec obecného/miestneho 
zastupiteľstva

☐ Člen pracovnej komisie pri orgánoch verejnej alebo 
štátnej správy

☐ Predseda volebnej komisie

☐ Člen volebnej komisie ☐ Iné (uveďte nižšie prosím)

Ak ste bol v minulosti členom politickej strany alebo strán,
uveďte jej alebo ich názov a v akom/akých obdobiach

Chcem kandidovať v komunálnych voľbách *

☐ Určite áno ☑ Skôr áno ☐ Skôr nie

☐ Určite nie ☐ Nie som rozhodnutý/-á

Chcem pomôcť v kampani v komunálnych a VÚC voľbách *

☐ Určite áno ☑ Skôr áno ☐ Skôr nie

☐ Určite nie ☐ Nie som rozhodnutý/-á

V prípade, ak chcete alebo možno chcete pomôcť v
komunálnych a VÚC voľbách, uveďte ako by ste mohol/mohla
pomôcť

komunikacia s volicmi, akakolvek pomoc v ramci kampane, ci 
uz organizacna alebo administrativna

Chcem kandidovať vo voľbách do Národnej rady SR *

☑ Určite áno ☐ Skôr áno ☐ Skôr nie

☐ Určite nie ☐ Nie som rozhodnutý/-á

Chcem pomôcť v kampani vo voľbách do Národnej rady SR *

☐ Určite áno ☑ Skôr áno ☐ Skôr nie

☐ Určite nie ☐ Nie som rozhodnutý/-á

V prípade, ak chcete alebo možno chcete pomôcť vo voľbách do Národnej rady SR, uveďte ako by ste mohol/mohla pomôcť

komunikacia s volicmi, akakolvek pomoc v ramci kampane, ci uz organizacna alebo administrativna

Chcem kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu *

☐ Určite áno ☑ Skôr áno ☐ Skôr nie

☐ Určite nie ☐ Nie som rozhodnutý/-á

Chcem pomôcť v kampani vo voľbách do Európskeho parlamentu *

☐ Určite áno ☐ Skôr áno ☐ Skôr nie

☐ Určite nie ☑ Nie som rozhodnutý/-á

V prípade, ak chcete alebo možno chcete pomôcť vo voľbách do Európskeho parlamentu, uveďte ako by ste mohol/mohla pomôcť

V kampaniach viem pomôcť

☐ Objekty, priestory ☐ Reklamná plocha ☑ On line podpora ☐ Influencer ☐ Iné

V prípade možnosti poskytnutia objektu alebo priestoru pre
kampane uveďte lokalitu, obsaditeľnosť (počet ľudí), stručný
popis

V prípade, že máte kontakty na influecerov, uveďte ich mená a
kontakty na nich



Chcem finančne podporiť komunálnu a VÚC kampaň

☐ Určite áno ☐ Skôr áno ☐ Skôr nie

☐ Určite nie ☑ Nie som rozhodnutý/-á

Chcem finančne podporiť kampaň do Národnej rady SR

☐ Určite áno ☐ Skôr áno ☐ Skôr nie

☐ Určite nie ☑ Nie som rozhodnutý/-á

Potvrdenie, že bol žiadateľ za člena/členku strany ODS –
Občianski demokrati Slovenska informovaný o spracúvaní
osobných údajov v súlade s platnými predpismi. *

☑Áno, bol/-a som informovaný/á o spracúvaní osobných údajov (viď. 
podmienky uvedené nižšie) v súlade s platnými právnymi 
predpismi ako dotknutá osoba.

Potvrdenie, že som si prečítal/a nižšie uvedenú informačnú
povinnosť k spracúvaniu osobných údajov. *

☑Týmto potvrdzujem, že som si ho prečítal/a nižšie uvedenú 
informačnú povinnosť k spracúvaniu osobných údajov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle nižšie
uvedenej informačnej povinnosti. *

☑ Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v zmysle nižšie 
uvedenej informačnej povinnosti.

Záujemca/Záujemkyňa týmto potvrdzuje, že všetky údaje
uviedol správne a pravdivo *

☑ Áno

DOTAZNÍK
člena strany

Dotazník vytvorený na základe údajov vyplnených žiadateľom v online formuláru dňa 29.06.2022.

...........................................................
Podpis záujemcu


