Форма 1а Положення про членство у громадській організації «Автомобільна федерація України» ред. 28.08.2015

FEDERATION INTERNATIONALE de l’AUTOMOBILE

АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ
УКРАЇНИ
Національна федерація з автомобільного спорту

01019, м. Київ, а/с 132, т./ф.: (044)206 78 66, (044) 206 78 76, ЄДРПОУ 20034314, e-mail: office@fau.ua, www.fau.ua

У громадську організацію «АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ»
Фотографія
анфас
3,5Х4,5 см.,
можна надіслати
окремо у
електронному
вигляді

Прізвище
Ім'я
По‐батькові

ЗАЯВА
Прошу прийняти мене у Асоційовані члени (поновити членство) громадської організації «Автомобільна Федерація
України» (ФАУ) та направити на облік до відокремленого підрозділу ФАУ у
Подається у повністю заповненому та підписаному вигляді особисто або сканкопія електронною поштою

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва адміністративно‐територіальна одиниця, відокремленого підрозділу ФАУ)

Статут ФАУ визнаю, беру на себе зобов'язання сумлінно виконувати вимоги Статуту та всі рішення керівних органів
ФАУ, в рамках їх повноважень.
Подаю та підтверджую персональну інформацію про себе, необхідну для обліку члена ФАУ та отримання інформації про
діяльність ФАУ:
1. Латинськими літерами
(бажано як у паспорті для виїзду
закордон):
2. Дата, місце народження:

ім’я

3. Адреса реєстрації/фактичного
місця проживання:

Поштовий індекс

прізвище

Місто

Вулиця
Буд.
4.

Кв.

Контактний телефон:

Електронна адреса:

5. Вид діяльності, в якому можу
сприяти досягненню мети
діяльності ФАУ
Підписавши цю Заяву даю згоду на включення і подальшу обробку моїх персональних даних, у тому числі (але не обмежуючись):
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього), фотографію, число, місяць, рік, місце народження, адреса реєстрації/фактичного
місця проживання, стать, електронна адреса, номер телефону, відокремлений підрозділ, у якому член ФАУ перебуває на обліку (облік
Почесних членів ФАУ здійснює Виконавча дирекція ФАУ), номери виданих Членських карток ФАУ (при кожному поновленні членства на
новий термін, номер Членської картки ФАУ змінюється), номери ліцензій та інших спортивних та інших документів ФАУ, які видавались
члену ФАУ, участь члена ФАУ у керівних, консультативно‐дорадчих та робочих органах ФАУ та відокремлених підрозділів, інформація про
заходи громадського впливу, які відповідно до Статуту ФАУ, застосовувались до члена ФАУ, інформація про накладені, у відповідності до
НСК ФАУ, спортивні пеналізації та термін їх дії, у відповідних базах персональних даних ФАУ, підтверджую, що мене повідомлено про те,
що мої персональні дані можуть бути передані Центральному органу виконавчої влади у сфері спорту, Міжнародній автомобільній
федерації (FIA) та іншим особам для досягнення мети діяльності ФАУ, визначеної Статутом ФАУ, а також повідомлено про цілі збору моїх
персональних даних: облік в якості члена ФАУ, забезпечення проведення всеукраїнських та міжнародних змагань з автомобільного спорту,
та реалізація статутних завдань ФАУ, а також підтверджую, що мені повідомлено про мої права, визначені Законом України «Про захист
персональних даних» у зв'язку з включенням моїх персональних даних у відповідні бази персональних даних ФАУ.
Підтверджую, що не поновлення мною терміну дії Членської картки ФАУ протягом 12 місяців наступних за місяцем, у якому закінчився
термін дії Членської картки ФАУ, вважатиметься припиненням мною Асоційованого членства в ФАУ на підставі мого добровільного
виходу.

ПОНОВЛЕННЯ

ТАК / НІ
позначити

"

"

20

р.
(особистий підпис)

Відомості, вміщені у заяві, перевірені, особу прийнято у ФАУ (членство у ФАУ поновлено) у відповідності до Статуту ФАУ, документ, що
підтверджує членство ФАУ видано.

Видано документ, що підтверджує членство ФАУ номер:

"

"

20

р.
(підпис уповноваженої особи ФАУ)
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