Deklaracja wstąpienia do partii Godne Życie
Miejscowość

Data

-

dd – mm - rrrr

Dane osoby ubiegającej się o członkostwo w partii Godne Życie

Numer PESEL
Imię (imiona)
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Imię ojca
Imię matki
Nazwisko rodowe matki
Wykształcenie
Zawód wyuczony
Zawód wykonywany
Miejsce pracy
Znajomość języków obcych

Dane kontaktowe osoby ubiegającej się o członkowstwo w partii Godne Życie

Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość
Kod pocztowy

-

tel. komórkowy
e-mail
Po zapoznaniu się z Programem i Statutem partii Godne Życie zgłaszam
swoje wstąpienie do GŻ. Z chwilą przyjęcia mnie na członka, zobowiązuję się przestrzegać
zasad ideowo-programowych GŻ.

Deklaruję miesięczną składkę członkowską w wysokości:

PLN

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Godne Życie w zakresie wynikającym z prowadzenia działalności statutowej, w szczególności na
potrzeby członkostwa w partii Godne Życie, w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Godnego Życia, zgodnie z przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)
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Oświadczam, iż:
1) nie jestem członkiem innej partii lub organizacji o celach politycznych;
2) nie jestem członkiem oraz czynnie nie wspieram organizacji lub ruchów, których cele są sprzeczne z zasadami ideowymi,
programem lub interesem partii Godne Życie;
3) nie podejmuję działań sprzecznych z celami partii Godne Życie;
4) nie popełniłem(am) przestępstwa umyślnego oraz że nie został wobec mnie skierowany akt oskarżenia o przyjęcie lub
wręczenie korzyści majątkowej; nie zostałem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu;
5) korzystam z pełni praw publicznych i obywatelskich.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Statutu partii Godne Życie.
Ponadto oświadczam, że nie byłem(am) funkcjonariuszem lub tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego,
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa MSW oraz Wojskowych Służb Informacyjnych, a w
szczególności: Informacji Wojskowej, Wojskowej Służby Wewnętrznej, Zarządu II Oddziału Sztabu Generalnego LWP, Zarządu
WOP, jak również członkiem władz lub pracownikiem etatowym władz PZPR.

Własnoręczny podpis

………………………………………………………….

Pozytywnie opiniujemy ww. kandydata na członka GŻ:

1 Imię i nazwisko
Własnoręczny podpis
2 Imię i nazwisko
Własnoręczny podpis
Uchwałą z dnia

-

-

regionu zarządu / gminnego / powiatowego / wojewódzkiego*

w
miejscowość
gmina
województwo
Pan (i)
został(a) przyjęty(a) na członka partii Godne Życie.

Sekretarz

Przewodniczący / V-ce Przewodniczący

Uchwała została zarejestrowana przez / zarząd gminny / zarząd powiatowy / zarząd wojewódzki GŻ *

Pieczęć i podpis sekretarza ZG / ZP / ZW GŻ *

Numer legitymacji członkowskiej GŻ

*niepotrzebne skreślić
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Godne Życie w zakresie wynikającym z prowadzenia działalności statutowej, w szczególności na
potrzeby członkostwa w partii Godne Życie, w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Godnego Życia, zgodnie z przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)
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