
Članska številka

Oblika članstva Redni član (Upravna enota Velenje)

Ime in priimek

Datum rojstva

Pristopni član (Druga upravna enota) Dijak

Naslov

Poštna številka Pošta

ePoštni naslov

Kraj in datum Podpis

pristopna izjava
Za članstvo v Šaleškem študentskem klubu

S podpisom pristopne izjave podpisnik postane član / članica Šaleškega študentskega kluba in potrjuje, da ima veljaven status študenta ali dijaka. Potrjuje tudi, 
da so navedeni podatki pravilni in resnični. Šaleški študentski klub lahko dane podatke uporablja za lastne potrebe in jih hrani v svoji evidenci, pri sobni 
temperaturi in izven dosega malih otrok. Tajnost podatkov je zagotovljena po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije, št. 94/2007). 

Članska izkaznica Da, prosim! Ne, hvala, izkaznico že imam!

(izpolni ŠŠK)

Podpisnik s podpisom predmetne pristopne izjave postane član/članica Šaleškega študentskega kluba in potrjuje, da ima veljaven status študenta ali dijaka. Prav tako s 
podpisom izjave izraža strinjanje, da lahko Šaleški študentski klub, kot tudi vsi organi, ki urejajo študentsko delovanje in v katere se klub v skladu s svojim krovnim aktom 
včlanjuje ter s katerimi sodeluje, za namen uresničevanja pravic in obveznosti v zvezi s članstvom v društvu in posredno v prej navedenih organih zbirajo, obdelujejo in 
uporabljajo moje osebne podatke. Za osebne podatke v tem smislu se štejejo podatki, ki jih vsebuje predmetna pristopna izjava in priloženo potrdilo o vpisu. Šaleški 
študentski klub se zavezuje, da bo z navedenimi osebnimi podatki ravnal skrbno, da jih bo varoval skladno z aktualnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in da 
jih ne bo posredovali tretjim osebam brez izrecne privolitve člana*. Osebne podatke uporabljajo zgolj osebe, ki so za to pristojne, zlasti klubski aktivisti. Osebne podatke 
hranimo zgolj za čas trajanja članstva v študentskem klubu, razen v izjemnih primerih.
Včasih po mailu pošljemo tudi kakšno obvestilo, ker vas imamo radi in želimo, da ste na tekočem z aktualnim dogajanjem.

* Soglasje za posredovanje osebnih podatkov organom, ki urejajo študentsko delovanje in v katere se klub včlanjuje v skladu s svojim krovnim aktom ter s katerimi sodeluje, predstavlja izpolnitev 
predmetne pristopne izjave.
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