PRISTOPNA IZJAVA

PRISTOPNA IZJAVA

Ime in priimek: _____________________________________

Ime in priimek: _____________________________________

Naslov: ___________________________________________

Naslov: ___________________________________________

Upravna enota: _____________________________________

Upravna enota: _____________________________________

Datum rojstva: __ __ / __ __ / __ __ __ __ Kraj: ____________

Datum rojstva: __ __ / __ __ / __ __ __ __ Kraj: ____________

Telefon: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __

Telefon: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __

Elektronski naslov: __________________________________

Elektronski naslov: __________________________________

Fakulteta/šola: _____________________________________

Fakulteta/šola: _____________________________________

Smer: ____________________________ Letnik: __________

Smer: ____________________________ Letnik: __________

S podpisom pristopne izjave postajam član/ica KTŠ in potrjujem, da imam veljavni
status študenta.

S podpisom pristopne izjave postajam član/ica KTŠ in potrjujem, da imam veljavni
status študenta.

Datum: _________________

Datum: _________________

Podpis: _______________

Podpis: _______________

Podpisnik s podpisom predmetne pristopne izjave postane član/članica Kluba tržiških študentov in potrjuje, da ima veljaven status
študenta ali dijaka. Prav tako s podpisom izjave izraža strinjanje, da lahko Klub tržiških 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 z 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 prostopna izjava in priloženo
potrdilo o vpisu. Klub jih nebo 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. 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.

Podpisnik s podpisom predmetne pristopne izjave postane član/članica Kluba tržiških študentov in potrjuje, da ima veljaven status
študenta ali dijaka. Prav tako s podpisom izjave izraža strinjanje, da lahko Klub tržiških 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 z 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 prostopna izjava in priloženo
potrdilo o vpisu. Klub jih nebo 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. 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.

S podpisom pristopne izjave zagotavljam, da je priloženo potrdilo o vpisu verodostojno.

S podpisom pristopne izjave zagotavljam, da je priloženo potrdilo o vpisu verodostojno.

