
Deklaracja Członkowska
do Partii Politycznej Ruch 11 Listopada

Ja 

urodzony w dniu 

w miejscowości 
adres dla korespondencji: 

tel.: 

adres e-mail: 

po zapoznaniu się ze statutem Ruchu 11 Listopada oświadczam, że wyrażam 
poparcie dla celów i programu Ruchu 11 Listopada, zobowiązuję się jako członek 
partii do przestrzegania postanowień statutu, płacenia składek członkowskich 
ustalonych zgodnie z zapisami statutu i pracy społecznej w działalności partyjnej. 
W związku z tym wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków partii Ruch 11 
Listopada. 

własnoręczny podpis: 

Opinia o kandydacie (wypełnia inny członek partii)*

uchwała zarządu partii Ruch 11 Listopada

Zarząd Ruchu 11 Listopada postanowił w dniu                             przyjąć/nie przyjąć                                                                
                               w poczet członków Ruchu 11 Listopada. 
          

podpisy członków Zarządu Ruchu 11 Listopada:

* - pole nieobowiązkowe
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
z klauzulą informacyjną

Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-

wych:
1. Przez Ruch 11 Listopada z siedzibą w Lublinie
2. W celu wynikającym ze statusu członka partii politycznej Ruch 11 Listopada     
z siedzibą w Lublinie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO; 
3. W zakresie wynikającym z treści deklaracji członkowskiej partii Ruch 11 
Listopada;

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Jestem świadomy/świadoma, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.
Jestem świadomy/świadoma, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie  
na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wy-

cofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).
- Wyrażam/ nie wyrażam *) zgodę/-y na przetwarzanie moich danych osobowych (via 
e-mail) w celach informacyjnych i marketingowych związanych z promowaniem działal-
ności partii politycznej Ruch 11 Listopada z siedzibą w Lublinie, wyrażam zgodę na otrzy-

mywanie pocztą elektroniczną biuletynu informacyjnego (tzw. „newslettera”) i informacji 
o przedsięwzięciach organizowanych przez Ruch 11 Listopada z siedzibą w Lublinie i jego 
jednostki terenowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO
*) – niepotrzebne skreślić

imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz data:

Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679        
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyle
nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym infor
mujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ruch 11 Listopada                 
z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Krakowskie Przedmieście 68/9, 20-076 Lublin) 
zwanej dalej „Administratorem”
2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w  celu realizacji Pani/Pana praw                    
i obowiązków wynikających ze statusu członka partii politycznej Ruch 11 
Listopada, a  podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych 
stanowią: art. 15, art. 16, art. 17, art. 18 RODO;
3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane członkom organów 
statutowych partii Ruch 11 Listopada z siedzibą w Lublinie oraz jej organom 
struktur terenowych (Przewodniczącym terenowych Klubów Ruchu 11) 
Listopada – podstawowych jednostek terenowych, a także Przewodniczącym 
struktur wojewódzkich – tj. Przewodniczącym Okręgu Ruchu 11 Listopada 
prowadzącym działalność na obszarze obejmującym podane w deklaracji 
członkowskiej miejsce zamieszkania;
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do 
momentu wcześniejszego usunięcia danych przez Administratora; 
5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które 
Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia danych; 
6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie 
danych w  dowolnym momencie, również za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: kontakt@ruch11listopada.pl – wycofanie przez Pana/Panią 
zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie równoznaczne z rezygnacją 
z członkostwa w Partii Ruch 11 Listopada z siedzibą w Lublinie;
7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, brak ich 
podania nie powoduje żadnych skutków;
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których 
miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w  tym 
profilowania (polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny 
niektórych cech osoby fizycznej, np. do analizy, prognozy na podstawie 
pozyskanych danych).
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