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PRISTOPNA IZJAVA 
Šolsko leto 2020/21 

 

O S E B N I    P O D A T K I 

ime in priimek  

datum rojstva  

ulica  hišna številka  

pošta  poštna številka  

upravna enota  (obkroži)           Tolmin                  drugo: 

e-pošta  
 

 
 

KTŠ DARILO (obkroži)                                          NAHRBTNIK        ali            ODEJA 

 

Z izpolnitvijo predmetne pristopne izjave se strinjam, da tako Klub tolminskih študentov 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 potrdilo o vpisu. Klub 
tolminskih študentov se zavezuje, da bo z navedenimi osebnimi podatki ravnal skrbno, da jih bo varovali 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.  
* 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.  
Izjavljam, da sem seznanjen z določbami Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v društvu Klub 
tolminskih študentov, in da imam možnost to pisno soglasje preklicati. Pravilnik je dostopen na spletni strani www.kizej.si. 

Prostovoljno postajam član/-ica Kluba tolminskih študentov in sem s tem upravičen/-a do vseh ugodnosti, ki mi jih članstvo 
zagotavlja. 

V ____________________________________,   dne _________________________________ .  Podpis: ____________________________________ 

 

 

P O D A T K I    O    Š O L A N J U 

univerza (obkroži)           ULJ                       UP                    UM                   drugo: 

fakulteta/šola  

program/smer  

letnik  

študij  (obkroži)           redni                    izredni 
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