ORGANIZAŢIA LOCALA ______________
JUDEŢUL __________________

ADEZIUNE
Subsemnatul/a …………………………………………, născut/a la data de
……………… în localitatea …………………………, județul/sectorul ………………,
domiciliat/a în localitatea ……………..………….. județul/sectorul …………….. str
………….………………….. nr…., bl…, sc…, et…, ap …., cu reședința în localitatea
………………..…… str………………….…………….. nr…., bl……, sc…, et…, ap….,
legitimat/a cu C.I seria……nr…………, eliberat de ……….., la data de ….…...…..,
CNP ……………..……..…., de profesie …….………………………., locul de muncă
(actual) ………………………..………… număr telefon contact …………..………….,
e-mail …………………..………..….
 Opțiune privind activitatea în cadrul Partidului Verde:
- Membru activ – cu activitate constantă în interiorul partidului
󠄶
- Membru simpatizant – cu activitate restrânsă, funcție de timpul disponibil
󠄶
 Nivel studii:
Elementare 󠄶 Medii 󠄶 Postliceale 󠄶 Superioare 󠄶 Poststuniversitare 󠄀 Doctorat 󠄶
 Competențe lingvistice:
- Limba maternă: …………………………………………..
- Alte limbi cunoscute: ……………………………………………..
Prin prezenta declar că am luat la cunoștință de statutul si programul Partidului
Verde, susțin aceste documente și sunt de acord să devin membru/a al acestui
partid. Declar pe propria răspundere că nu am interdicție legală de a face parte dintrun partid politic și că nu fac parte din niciun partid politic. Declar că activitatea mea ca
membru al Partidului Verde se va desfășura pe baza principiului responsabilității
personale.
Subsemnatul/a îmi exprim acordul ca datele cu caracter personal precizate în prezenta
adeziune să fie stocate și prelucrate de către Partidul Verde pentru realizarea activităților necesare
obținerii și menținerii calității mele de membru al acestui partid, în conformitate cu prevederile legale
incidente în domeniu (Regulamentul 679/26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, adoptat de
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene; Legea nr.190/2018 privind măsurile de punere în
aplicare a Regulamentului (UE) 679/26 aprilie 2016 - cu modificările și completările ulterioare, Legea
nr.363/28 decembrie 2018 – cu modificările și completările ulterioare).

Data…………………..

Semnatură……………………….

