VEREJNÁ VÝZVA

Odmietame politiku, ktorá je ZA

ČIAROU

Týmto vyzývame všetkých verejných predstaviteľov na Sloven-

My, občania Slovenskej republiky,

sku, aby vrátili slušnosť, úctu k opačnému názoru a konštruktívny

chceme nasledovať cestu odmietnutia toho, čo je ZA ČIAROU,

dialóg do politickej komunikácie a verejného života. Žiadame,

tam, kde žijeme a pracujeme.

aby odmietli politiku, ktorá je ZA ČIAROU. Teda takú, ktorá
podnecuje k nenávisti, stupňuje napätie v spoločnosti, vulgarizu-

Ak druhí kričia, zostaňme v pokoji.

je verejný priestor, opomína odbornosť a sebareflexiu.

Ak klamú, hovorme pravdu.
Ak sú vulgárni, buďme slušní.

Vyzývame prezidentku SR, predsedu vlády SR, predsedu NR SR,

Ak si vymýšľajú, ukážme fakty.

predstaviteľov koaličných i opozičných parlamentných strán, ako

Ak zabúdajú na ľudí, my nezabúdajme.

aj verejných predstaviteľov v samosprávnych krajoch, mestách

Ak vyvolávajú strach, nestrácajme nádej.

a obciach, aby sa o to v maximálnej možnej miere sami zasadili.
Odmietame politiku, ktorá je za čiarou.
Súhlas so
spracúvaním
OÚ*
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p. č.

Meno a priezvisko

Adresa

E-mail

Podpis

* Zaškrtnutím udeľujem súhlas Kresťanskodemokratickému hnutiu, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4, 81102 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,
IČO: 00586846(ďalej len „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, aby spracúval moje
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a podpis, za účelom podpory tejto verejnej výzvy a oboznámenia osôb, ktorým je určená, s prejavom vôle
signatárov tejto verejnej výzvy. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 roky odo dňa poskytnutia súhlasu.
**Zaškrtnutím udeľujem svoj výslovný súhlas Prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, aby spracúval moje
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mail za účelom zasielania newslettera o činnosti Prevádzkovateľa. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 roky odo
dňa poskytnutia súhlasu.
Beriem na vedomie, že mám právo každý udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo
súhlasu. Som si vedomý/á, že informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na www.kdh.sk.

