Додаток 1 до Положення про членство
Голові Правління
ГО „ЦГІ “МИ РАЗОМ”
Полозок О.В.
від ________________________________
___________________________________
(прізвище, ім'я по батькові)
ЗАЯВА про вступ
Прошу прийняти мене у члени Громадської організації „ЦЕНТР
ГРОМАДЯНСЬКИХ ІНІЦІАТИВ “МИ РАЗОМ”. Зі змістом Статуту, метою та ціллю
Організації ознайомлений(на), поділяю їх та зобов’язуюсь їх виконувати. Також
зобов'язуюсь брати участь у діяльності Організації, виконувати рішення керівних органів,
брати участь у планових зборах і конференціях, в установленому порядку сплачувати
членські внески, дбати про зміцнення авторитету Громадської організації і розширенні її лав.
Про себе повідомляю:
Число, місяць, рік народження: _____________________________________________________
Освіта: _______________________________________________________________________
Спеціальність: _________________________________________________________________
Місце роботи / навчання: ________________________________________________________
Посада: _______________________________________________________________________
Телефон мобільний: ____________________________________________________________
Телефон домашній: _____________________________________________________________
Домашня адреса: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Своїм підписом під цією заявою надаю згоду ГО „ЦГІ “МИ РАЗОМ” на обробку
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації громадської діяльності, в рамках
Закону України «Про об’єднання громадян», відповідно до Статуту ГО „ЦГІ “МИ РАЗОМ”.
Крім того, своїм підписом підтверджую, що повідомлений(а) (без додаткового письмового
повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних»,
мету збору даних та про те, що мої персональні дані передаються юридичній особі – ГО „ЦГІ
“МИ РАЗОМ” з метою забезпечення реалізації громадської діяльності, в рамках Закону
України «Про об’єднання громадян», відповідно до Статуту ГО „ЦГІ “МИ РАЗОМ”. Своїм
підписом також погоджуюся з тим, що ГО „ЦГІ “МИ РАЗОМ” має право за потреби
надавати доступ та передавати мої персональні дані третім особам без будь-яких
повідомлень мені, не змінюючи при цьому мети їх обробки. Зміст прав фізичної особи, як
суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних» мені відомий і зрозумілий.
«____»______________ 201_ р.

_____________________
(підпис)

______________
(ПІБ)

*Посадові особи та інші члени Організації за розголошення інформації з особистих справ членів Організації притягаються до
дисциплінарної, матеріальної та інших видів відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством України та
внутрішніми нормативними документами.

