Data validării de către BPJ:
Data validării de către BPL:
Numărul Secției de Votare:
Colegiu
l:

CERERE DE ADEZIUNE
Organizația județeană:

Organizația locală:

Informații personale
Nume:

Prenume:

Cod numeric personal:

Data nașterii:

În județul

, localitatea

Domiciliat în județul

, localitatea/sectorul

sat

,artera

nr.

, bl.

Posesor al CI/BI seria

,sc.

, et.

, numele

,ap.

,nr.

Telefon (fix și/sau mobil):
E-mail:

Declar pe propria răspundere că:
Am citit Statutul Partidului Naţional Liberal, Regulamentul de aplicare al Statutului, Codul Etic şi sunt de acord cu toate
prevederile acestora.
Solicitarea de înscriere se motiveazã exclusiv pe adeziunea la principiile liberale, pe dorința de a milita pentru promovarea în viața
publicã a valorilor în care liberalii cred: libertatea individuală, respectul față de cetățean și familia sa, egalitatea șanselor,
toleranță față de convingerile religioase, garantarea proprietății private, economie de piață, coeziune economică si socialã, stat
minimal etc.
Datele furnizate în această cerere corespund realității. Am citit și am înțeles informațiile furnizate în Politica de confidențialitate
publicată pe website-ul www.pnl.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 consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mele pentru a primi informări cu privire la campanii, evenimente,
acțiuni organizate sau susținute de către PNL, precum și alte înștiințări sau materiale informative ale PNL.
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.
Nu mă aflu în nici una din situațiile în care îmi sunt restricționate drepturile cetățenești, nu am fãcut parte din structurile represive
ale Securitãții Române înainte de 1989 și nu am avut relații de colaborare sub nici o formã cu Securitatea Românã.
Declar, de asemenea, că, în prezent, nu sunt membru al unui alt partid politic.

Activitate socio-profesională
Profesia:
Angajator:
Ocupația:
Ocupația:
Nivel studii:
Elementare
Competențe lingvistice
Limba maternă:
Alte limbi cunoscute:
1.
2.
Date personale

M
F
Alta (specificați)

Sex:

Stare civilă:

Medii

Postliceale

Naționalitate:

Căsătorit

Român

Necăsătorit

Funcție:
Activitate:
publică
privată Domeniul:
De la – până la:
De la – până la
Superioare
Postuniversitare(master)
Doctorat

Maghiar

Divorțat

German

Văduv

Sârb

Copii:

Rrom
, din care majori:

Religia (specificați):
Statut social:

Elev

Student

Funcționar public

Angajat

Șomer

Profesie liberală

Pensionar

Casnic

Întreprinzător

Administrator firmă

Date suplimentare
Ați mai fost membru al altui partid politic după 1989?
DA
Partidul
Perioada
Ați mai fost membru al PNL?
DA
NU În ce perioadă?
Domenii de interes (comisiile de specialitate):
Pasiuni/hobby
Alte date

NU

Recomandat de:
Organizația:
Funcția:

Recomandat de:
Organizația:
Funcția:

Data completării,

Care?

Semnătura,

Eliberat legitimație de membru seria _______ nr. ______________ la data ____ / ____ / ____
Organizația PNL

Semnătura Presedintelui O.L.

