OKRĘG NR

Deklaracja przystąpienia do
Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15
[Wniosek prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami]
Dane osobowe
Imię lub imiona: .............................................................................................................................
Nazwisko: ......................................................................................................................................
Nazwisko rodowe: ..........................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………….
Obywatelstwo: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Stan cywilny: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr dowodu osobistego lub paszportu: ………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ......................................................................................................................
Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wykształcenie: ..............................................................................................................................
Wykonywana praca: …………………………………………………………………………………………………………………..
Aktywność społeczna
Uprzednia przynależność do innych organizacji, stowarzyszeń i partii (wymienić) ………………………………
......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Obecna przynależność do innych organizacji, stowarzyszeń i partii (wymienić) ………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pełnione funkcje zawodowe (wymienić) ………………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pełnione funkcje publiczne (wymienić) ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Udział w wyborach (wymienić uprzedni i obecny udział) ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Członkostwo w strukturach wyborczych (wymienić uprzedni i obecny udział) ………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Wniosek i oświadczenia kandydata
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Statutu „Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15” i
zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz do sumiennego realizowania misji i celów Stowarzyszenia, a
także stosowania się do uchwał i postanowień wszystkich władz Stowarzyszenia. Jednocześnie
oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych obywatelskich.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 j.t.)
wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez władze statutowe
Stowarzyszenia z siedzibą przy ul. N. Barlickiego 28, 50-324 Wrocław, jak i utworzone przez nią Oddziały
i Koła Terenowe w zakresie wynikającym z prowadzenia działalności statutowej.
Dane osobowe są przetwarzane w związku z rejestracją Członków w Rejestrze. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zarejestrowania Członka Stowarzyszenia. Każda
osoba będąca Członkiem Stowarzyszenia ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących działalności stowarzyszenia drogą
elektroniczną w tym: o akceptacji mojego członkostwa w Stowarzyszeniu oraz zawiadomienia o
zebraniach i zgromadzeniach organów statutowych, do których będę należał.
……………………………………………………
Czytelny podpis, data i miejsce wypełnienia deklaracji

Członkowie wprowadzający deklarujący poparcie dla kandydata na członka Stowarzyszenia:
1. ……………………………………….…………………….., Id. Członka: …………………………Tel.:………………………….
2. ……………………………………….…………………….., Id. Członka: …………………………Tel.:………………………….
…………………………………………………………

………………………………………………………..

Czytelny podpis członka wprowadzającego

Czytelny podpis członka wprowadzającego

Decyzja o przyjęciu członka
Zarząd Krajowy Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 po rozpoznaniu wniosku Kandydata
w dniu ……………………….. uchwałą nr ………………………./……………………. podjął decyzję:
o przyjęciu Kandydata w poczet członków Stowarzyszenia
o odmowie przyjęcia Kandydata w poczet członków Stowarzyszenia
i postanowił nadać mu identyfikator Członka/Członkini nr: ………………………………………………
…………………………………………………..
Za zarząd Stowarzyszenia
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