Partidul

ROMÂNIA RAȚIONALĂ (ЯR)
România, Jud. Constanța, Loc. Năvodari, Str.C1 nr.58B-C5, Biroul 2, 905700
Telefon: +40 770 903710, Fax: +40 377 100777

Nr. înregistrare/Data:
Tip document:

CERERE ADEZIUNE

Organizația regională:

Date identificare
Numele și prenumele:
Cod numeric personal:
Data și locul nașterii:
Domiciliul actual:
Județul:
Localitatea:
Strada:
Bloc:

Numărul:
Scara:

Etaj:

Act identitate:
Emis
de:

Ap:

Cod poștal:

Seria:

Numărul:

La:

Valabil:

Modalități de contact:
Telefon:
Email:
Declar că:
 Am citit, înțeles și acceptat Statutul Partidului România Rațională, Regulamentul de
Organizare și Funcționare, Codul Etic și de Conduită Morală şi sunt de acord să respect toate
prevederile acestora.
 În conformitate cu legea Partidelor Politice nr. 14 din 9 ianuarie 2003, art. 8, alin. 3, declar pe
proprie răspundere că, în prezent, nu sunt membru al unui alt partid politic.
 În conformitate cu drepturile conferite de art.40 din Constituția României, din dorința de a
milita pentru promovarea în viața publică a valorilor partidului: naționalism, patriotism,
obiectivism, neutralitate, solicit înscrierea în Partidul România Rațională ca:
Membru militant
Membru cotizant
Data
Semnătura
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Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria
răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de aprobare, că:
 Datele furnizate în această cerere corespund realității și nu am fapte înscrise în cazierul fiscal
și în cazierul judiciar. Aceste documente le voi oferi oricând, la cerere, în termen de 5 (cinci) zile
lucrătoare de la data înștiințării, sub sancțiunea excluderii imediate din partid.
 Nu mă aflu în nici una din situațiile în care îmi sunt restricționate drepturile cetățenești, nu
am făcut parte din structurile represive ale Securității Române înainte de 1989 și nu am avut
relații de colaborare sub nici o formă cu Securitatea Română.
 Am citit și am înțeles informațiile furnizate în Politica de confidențialitate publicată pe pagina
web www.romania-rationala.ro și prin semnarea acestei cereri de adeziune îmi exprim
consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mele în conformitate cu această Politică de
confidențialitate.
 Îmi exprim explicit consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mele pentru a primi
informări cu privire la campanii, evenimente, acțiuni organizate sau susținute de către ЯR,
precum și alte înștiințări sau materiale informative ale ЯR. În cazul în care voi dori să îmi retrag
consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, voi transmite o
informare scrisă în acest sens, specificând și scopul/scopurile prelucrărilor pentru care doresc să
opereze retragerea consimțământului.
 În măsura în care, în virtutea calității de membru de partid, voi lua cunoștință de date cu
caracter personal ale altor persoane fizice, mă oblig să păstrez confidențialitatea asupra acestora
și să respect măsurile tehnice și organizatorice, politicile și procedurile interne, stabilite pentru
protejarea și securitatea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale,
pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte
forme de prelucrare ilegală.
Data depunerii:
Semnătura solicitant:

RECOMANDARE
Numele și prenumele:
Organizația ЯR:

Număr carnet ЯR:

Recomand pe:

Data:

pentru a deveni membru al Partidului România Rațională.
Semnătura:

REZOLUȚIE
Organizația ЯR Regiunea
Data aprobare
Data respingere

Nr.carnet membru:
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Sediul central:
Data aprobare
Data respingere

Data eliberării
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