
* Jméno a příjmení:

* Trvalý pobyt:

  Login na internetovém fóru:

* Datum narození:              :                         * Politická strana: Piráti               

* E-mail:

  Povolání:                                          * Občanství:  Česká republika 

Znalosti a dovednosti:

Česká pirátská strana • Web http://www.pirati.cz • E-mail info@pirati.cz • Transparentní účet 2100048174/2010

* Ucházíte se o členství u Pirátů poprvé?

* Byl/a jste v minulosti členem jiné politické strany? Pokud ano, kdy?

* Odsoudil vás v minulosti soud pravomocně za úmyslný trestný čin? Pokud ano, za jaký?

* Je proti vám v současnosti vedeno trestní stíhání? Pokud ano, z jakého důvodu?

A

B

C

Poučení o osobních údajích: Osobní údaje jsou elektronicky zpracovány. Údaje ve skupině A lze v zájmu transparence politické strany zveřejnit, údaje ve 

skupině B slouží pro interní potřeby Pirátů a jejich členů, údaje ve skupině C jsou přístupné jen pověřeným osobám a zveřejňují se jen v nutných případech.

Zavazuji se dodržovat stanovy České pirátské strany a podporovat její programové cíle uvedené v čl. 2 stanov. Prohlašuji,  
že veškeré zde uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s jejich zpracováním.

V                                                 dne                                                         Podpis:

Česká pirátská strana (zkratka Piráti)

Přijímající sdružení:

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA Datum podání přihlášky:                       Hlasovali pro přijetí:         

Datum přijetí člena:

Datum platby příspěvku:

Vyplňuje předsednictvo přijímajícího sdružení:

Telefon: 
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