Deklaracja członkowska Polskiej Partii Piratów

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA POLSKIEJ PARTII PIRATÓW
Deklaruję chęć przystąpienia do Polskiej Partii Piratów (P3).
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.
Oświadczam iż zapoznałam(-em) się ze statutem Partii i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień.
Oświadczam iż znam i akceptuję cele i główne zasady Polskiej Partii Piratów oraz ruchu pirackiego, zobowiązuję się
czynnie wspierać ich rozwój i realizację.
Deklaruję opłacanie ustalonej składki członkowskiej.

DANE OSOBOWE
Imiona:

…………………………………………………………………………………………………...

Nazwisko:

…………………………………………………………………………………………………...

PESEL:

…………………………………………………………………………………………………...

DANE KONTAKOWE
Województwo:

…………………………………………………………………………………………………...

Miejscowość:

………………………………....

Kod pocztowy:

………………………………

Ulica:

………………………………....

Numer:

………………………………

E-mail:

………………………………....

Telefon:

………………………………

Inne komunikatory

…………………………………………………………………………………………………...

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 97 nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez władze statutowe Polskiej Partii Piratów w zakresie
wynikającym z prowadzenia działalności statutowej przez to
ugrupowanie.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych.

Data:

………………………………

Podpis:

………………………………

INFORMACJE O PRZYJĘCIU
Województwo:

…………………………………………………………………

Osoba uprawniona do podjęcia decyzji:

…………………………………………………………………

Zarząd wojewódzki/zarząd Partii podjął decyzję
o PRZYJĘCIU / NIE PRZYJĘCIU kandydatki(-a)
w poczet członków Polskiej Partii Piratów.
Numer uchwały:

Data:

………………………………

Podpis:

………………………………

………………………………..
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REKOMENDACJE
Jako członek Polskiej Partii Piratów rekomenduję przyjęcie kandydata.

Imię i nazwisko:

……….………………………………....

Data i podpis: …………………………….

Imię i nazwisko:

……….………………………………....

Data i podpis: …………………………….

DODATKOWE INFORMACJE
(TA CZĘŚĆ DEKLARACJI NIE JEST OBLIGATORYJNA)

Strony www/blogi:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Wykształcenie:

…………………………………………………………………………………………

Znajomość języków:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Przynależność do innych partii politycznych, stowarzyszeń (aktualnie i w przeszłości, pełnione funkcje, daty):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

W Polskiej Partii Piratów chciałabym\chciałbym (tematy na którymi chcesz pracować, w czym możesz pomóc):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis:

………………………………....

Data:

…………………….
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