
Ime in priimek: _____________________________________

Naslov: ___________________________________________

Upravna enota: _____________________________________

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

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

Elektronski naslov: __________________________________

Fakulteta/šola: _____________________________________

Smer: ____________________________ Letnik: __________

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

Datum: _________________       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  v skladu z Zakonom o varstvu podatkov (Ur.L.RS.št 94/2007). S podpisom ste seznanjeni, da lahko v vsakem 
trenutku prekličete, spremenite ali uredite privolitev za uporabo svojih osebnih podatkov.
* 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.

PRISTOPNA IZJAVA
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