KLUB GORIŠKIH ŠTUDENTOV
Trg Edvadra Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Slovenija

PRISTOPNA IZJAVA
ZA ČLANSTVO ŠTUDENTOV IN
DIJAKOV V KLUBU GORIŠKIH
ŠTUDENTOV

Davčna številka: SI98238027

PO STATUSU SEM (prosimo, obkrožite): DIJAK/INJA / ŠTUDENT/KA (reden - izreden)
Ime, priimek: _____________________________________________________
Datum rojstva: __________________________

Spol:

M

Ž

Naslov: ___________________________________________________________________________
Poštna številka in pošta: ____________________________________________________________
Občina: ________________________ Upravna enota: NOVA GORICA
Država: SLOVENIJA
Mobilni telefon: __________________________
E-mail (z veliki tiskanimi): __________________________
Instagram: __________________________
Naziv (obkrožite) srednje šole / univerze: ________________________________________
Naziv (obkrožite) smeri šolanja / fakultete: __________________________ Letnik: _____
Program, smer (izpolnijo študenti):__________________________________________
•
•
•

Dovoljujem, da me v namene obveščanja o klubskih dogodkih obveščate preko SMS sporočil
na GSM številko (obkrožite) DA / NE
Dovoljujem, da me v namene obveščanja o klubskih dogodkih obveščate s pomočjo
elektronske pošte (obkrožite) DA / NE
Dovoljujem, da me v namene obveščanja o klubskih dogodkih dodate na Facebook in
Instagram profil (obkrožite) DA / NE

Z izpolnitvijo pristopne izjave pristopam h članstvu v Klubu goriških študentov in spoštujem njegov statut, odločitve in sklepe
organov kluba ter direktive pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Pristopna izjava je skladna s
pravilniki KGŠ. Podpisani/a dovoljujem uporabo podatkov za pridobivanje pravice uporabe subvencionirane študentske prehrane
in subvencionirane članske cene fitnes programov in vadbe pri Mika šport d.o.o, Dabra d.o.o ter za namene obveščanja,
sodelovanja na javnih razpisih in pridobivanja sponzorstev / donacij / dotacij.
Z izpolnitvijo pristopne izjave se strinjam, da tako Klub goriških študentov kot tudi vsi organi , ki urejajo študentsko delovanje in
v katere se klub v skladu s svojim krovnim aktom vključuje 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 potrdilo o vpisu. Klub goriških
študentov 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 posredoval 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.
*Soglasje za posredovanje osebnih podatkov organom, ki urejajo študentsko delovanje in v katere se klub včlanjuje v skladu s
svojim krovnim aktom ter s katerim sodeluje, predstavlja izpolnitev predmetne pristopne izjave.
Podatki se hranijo v prostorih Kluba goriških študentov.
S podpisom jamčim enakost kopije in originala potrdila o vpisu za tekoče študijsko leto.

V Novi Gorici, dne________________________
OBRNI STRAN 

Podpis:_______________________

KLUB GORIŠKIH ŠTUDENTOV
Trg Edvadra Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Slovenija

PRISTOPNA IZJAVA
ZA ČLANSTVO ŠTUDENTOV IN
DIJAKOV V KLUBU GORIŠKIH
ŠTUDENTOV

Davčna številka: SI98238027

IZPOLNIJO SAMO SREDNJEŠOLCI, VIŠJEŠOLCI IN VISOKOŠOLCI:
Na podlagi 2. odstavka 20. člena Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (2016/679), v katerem
je definirana pravica do prenosljivosti podatkov pooblaščam in naročam Klubu goriških študentov, da
moje zgoraj navedene osebne podatke in potrdilo o vpisu oz. o statusu dijaka oz. študenta, posreduje
Agenciji M servis d.o.o. (Work force d.o.o.), za namene članskega vpisa ali podaljšanja članstva pri
Agenciji M servis d.o.o.( Work force d.o.o.). Podpisani dovoljujem uporabo osebnih podatkov pri
posredovanju del za potrebe Agencije M servis d.o.o.( Work force d.o.o.). S podpisom jamčim za
resničnost posredovanih podatkov in potrdila o statusu.
Podpisani dovoljujem, da Agencija M servis d.o.o. (Work force d.o.o.) uporabi moj e-naslov za
pošiljanje ponudb in obvestil za katere ocenjuje, da me utegnejo zanimati.
Podpisani dovoljujem, da Agencija M servis d.o.o. (Work force d.o.o) uporabi mojo številko
mobilnega telefona za pošiljanje ponudb in obvestil za katere ocenjuje, da me utegnejo
zanimati.

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (2016/679) imate pravico do dostopa
zbirke vaših osebnih podatkov, pravico do popravka zbirke osebnih podatkov, pravico do odpovedi že
podanega osebnega soglasja za uporabo določenih podatkov, pravico do zahtevka po omejitvi obdelave
osebnih podatkov, pravico do izbrisa (»pozabe«) osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti osebnih
podatkov in pravico do ugovora. Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih
informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu:
data-protection-officer@mservis.si.
Nova Gorica, dne _________________

Podpis_____________________

