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PRISTOPNA IZJAVA
Zaporedna st.:

(PuSti prazno)

Ime in priimek:

Naslov:

GSM:

Datum Rojstva:

E_mai量:

Fakulteta倦ola:

Program inlanja:

PODROCJEAKTIVNOSTI: �meZanlma �SOdelovalbipriorganlZaCUl: 

善p〇五 � � 

kultura � � 

izobraZeva互ie � � 

ekolo如a � � 

dobrodelnost � � 

izleti � � 

zabava � � 

S podpisom pristopam v l(Iub B - kiub trboveljskih studentov in pot「jujem′ da sem seznanjen

z vsebino statuta Kluba B. Klubu B - klubu trboveljskih沸udentov dajem sogIasje, da za

namen uresni洗vanja pravic in obveznosti v zvezi s崩nstvom v drustvu, Zbira, Obdeiuje in

uporablja moje osebne podatke・ Za osebne podatke v tej zvezi i厄jejo podatki′ ki jih vsebuje

pristopna車yava. S podpisom dajem tudi dovoljenje za fotografiranje in snemanje na

dejavnostih, ki jih organizira aIi soorganizira Kluba B. DovoIjujem objavIjanje fotogra師n video

posnetkovv klubskih prostorih, na SPIetnih straneh, SOCiaInih omre却h in medijih za promocI」O

Kluba B - kiuba trboveIjskih studentov"

DATUM : PODPIS :

IzjavIjam, da sem seznanjen z doIo的omi Prav冊ka o postopkih in ukrepih za zava「OVanje osebnih podatkov v Klubu

B Trbovlje in da imam moZnostto pisno soglasje prek-icati. Prekiic veIja ob predlo組vi pisnega dopisa za prekiic na

Klubu B. Prekiic za洗uporabIjene osebne podatke povezane s縄nstvom v dru的u′ VeZane na Pretekio deIo′

uresnidevanje pravic in obveznosti funkciona巾a v drustvu ni mo洗n・ PrekIic soglasja funkciona巾a o uporabi

osebnih podatkov pomeni, da je podan razIog nesposobnosti opravIjanja funkcije funkciona巾a v organih drustva.

*Izjavljam, da sem seznanjen/-a s pravili delovanja kluba in se s tem včlanjujem v Klub trboveljskih študentov.
S podpisom pristopne izjave zagotavljam, da je priloženo potrdilo o vpisu verodostojno.
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