ДО
НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„УСТРЕМ-2017”
ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Вх.№: …………..……. /……............…..г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ЧЛЕНСТВО
от __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
име, презиме, фамилия

Гражданство: ________________________________________, Роден/а в: _______________________________________________________________,
Роден/а на: _____________________________ ЕГН: ____________________________________
 АДРЕС: Живущ/а в: град ..........................................., община ......................................, област .......................................
Улица „ _________________________________________________________________________ “, №: ____________ , Бл.______, Вх._____, Ет._____, Ап._____
Телефон: ______________________________________________________________ _________________________________________________________________________
Е-поща: ________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
Интернет адрес: ______________________________________________________________________________________________________________________________
 ОБРАЗОВАНИЕ: Каква степен: _____________________________________________ Завършено през: _______________________________г.

Къде: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Специалност по диплом: __________________________________________________________________________________________________________________
 ЗАЕТОСТ: Професия/и: _______________________________________________________________________________________________________________
Месторабота: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЯВЯМ, ЧЕ:
- ЖЕЛАЯ ДА БЪДА ПРИЕТ/А ЗА ЧЛЕН НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „УСТРЕМ-2017”.
- СЪМ ЗАПОЗНАТ/А С УСТАВА НА ЧИТАЛИЩЕТО, ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ.
- ЩЕ РАБОТЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО.
- СЪГЛАСЕН/А СЪМ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ ДА БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕНСТВОТО МИ В
ЧИТАЛИЩЕТО.

ПРИЛАГАМ:
- Документ за самоличност (за справка)
- Документ за завършено образование (копие)
- Декларация по ЗЗЛД

ДАТА: _______________________
град Димитровград

ПОДПИС:

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата

__________________________________________________________________________________________________________________________

,

с ЕГН: ______________________________________________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съм съгласен/а Народно читалище „УСТРЕМ 2017” да съхраняват и обработват личните
ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които
предоставям във връзка с членството ми в читалището.
2. Посочените от мен данни в Заявлението ми за членство в читалището са верни!
3. Запознат/а съм с:
- целта и средствата на обработка на личните ми данни;
- доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за
предоставянето им;
- правото на достъп и на коригиране на събраните данни;
- наименование и адреса на Народно читалище „УСТРЕМ 2017”, както името и длъжността
на обработващия данните ми служител.
С настоящата Декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми
данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Дата: ___________________
град Димитровград

Декларатор: ____________________
(подпис)

ОБРАБОТИЛ ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
Служител: _______________________________________________________________________________
Длъжност: ______________________________________________________________________________

Подпис: ________________________________

