DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
IMIĘ I NAZWISKO:
____________________________________________
MIEJSCE DZIAŁANIA: _____________________________________________________________________
PESEL: ___________________________________________________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA: __________________________________________________________________
MAIL: ____________________________________________________________@_______________________
TELEFON: __ __ __

__ __ __

__ __ __

Opowiadamy się za silnym i ograniczonym państwem skupionym na zapewnieniu zewnętrznego
i wewnętrznego bezpieczeństwa, rozstrzyganiu sporów oraz wymierzaniu sprawiedliwości, ochronie
i zapewnieniu obywatelom wolności i uczciwej konkurencji oraz ochronie najsłabszych.
Jesteśmy zwolennikami wolnej gospodarki opartej na własności prywatnej i zdrowym rozsądku oraz prostym
systemie podatkowym. Polska powinna konkurować z innymi państwami przedsiębiorczością własnych
obywateli, lepszym, prostym prawem oraz sprawnymi instytucjami otoczenia gospodarczego. Polska
w zakresie prawa powinna realizować zasadę EU+0.
Polska powinna być trwałym i pewnym członkiem wspólnoty europejskiej (w Europie Ojczyzn) oraz
transatlantyckiej. Powinniśmy dążyć do zapewnienia sobie bezpieczeństwa samodzielnie, ale pozostając
w stałym i silnym sojuszu z NATO, USA, Niemcami i Ukrainą.

Strategicznym celem Polski jest wciągnięcie Ukrainy i Białorusi do NATO i Unii Europejskiej oraz
demilitaryzacja Królewca.
Polska powinna realizować program 50 milionów obywateli na 2050 rok - poprzez bardzo agresywna politykę
demograficzną i wspieranie rodziny jako podstawowej i kluczowej formy organizacji społeczeństwa,
ściągnięcie Polaków w emigracji oraz kontrolowana emigracja z Białorusi, Wietnamu i Ukrainy oraz
wybranych krajów Azji plus drenaż mózgów z całego świata.

Oświadczam, że popieram powyższe postulaty, akceptuję postanowienia statutu
i wyrażam chęć dołączenia do Stowarzyszenia Agenda Polska.

____________________________
(miejscowość, data, podpis)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
WYKSZTAŁCENIE:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
SZKOLENIA/KURSY:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
OSIĄGNIĘCIA:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
JĘZYKI OBCE: ________________________________________________________________________________________________
ZAINTERESOWANIA: _________________________________________________________________________________________
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Agenda Polska z siedzibą
w Warszawie, ul. Dostępna 54, w celu:
Ewidencjonowania członków Stowarzyszenia,
Kontaktowania się z członkami Stowarzyszenia.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być administrator oraz
podmioty przetwarzające Stowarzyszenia Agenda Polska.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez
okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: biuro@agendapolska.pl

____________________________
(miejscowość, data, podpis)

