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PRISTOPNA IZJAVA za člane, mlajše od 15 let
PODATKI O PLAČNIKU (izpolniti, v primeru da skrbnik in plačnik nista ista oseba)
Ime in priimek plačnika
Številka mobilnega telefona ali telefon
Naslov stalnega prebivališča
Elektronski naslov
Na elektronski naslov želim
prejemati obvestila o dejavnostih
društva

DA

NE

S svojim podpisom dovoljujem Društvu Baška dediščina (v nadaljevanju DBD), da hrani, obdeluje in uporablja
moje osebne podatke za potrebe opravljanja svoje dejavnosti v skladu s Splošno EU Uredbo General Data
Protection Regulation (GDPR - 2016/679, slovenska različica: http://bit.ly/Coda_GDPR) Evropskega Sveta z dne 27.
aprila o varstvu osebnih podatkov, z ZDru-1-UPB2 in na podlagi druge področne nacionalne splošno veljavne
zakonodaje, ki ureja delovanje društva. Seznanjen(a) sem, da DBD ureja varstvo podatkov s Statutom in Pravilnikom o
varovanju osebnih podatkov. Izjavljam, da so navedeni osebni podatki točni, in da sem seznanjen s svojimi pravicami,
ki jih določa GDPR.

V

, dne

Lastnoročni podpis:

PODATKI O SKRBNIKU
Ime in priimek zakonitega zastopnika
Številka mobilnega telefona
Naslov stalnega prebivališča
Elektronski naslov
Na elektronski naslov želim
prejemati obvestila o dejavnostih
društva

DA

NE

S svojim podpisom dovoljujem svojemu otroku, da se včlani v Društvo Baška dediščina (v nadaljevanju DBD). Prav
tako dovoljujem, da DBD hrani, obdeluje in uporablja otrokove podatke za potrebe opravljanja svoje dejavnosti v
skladu s splošno EU uredbo General Data Protection Regulation (GDPR - 2016/679, slovenska različica:
http://bit.ly/Coda_GDPR) Evropskega Sveta z dne 27. aprila o varstvu osebnih podatkov, z ZDru-1-UPB2 in na
podlagi druge področne nacionalne splošno veljavne zakonodaje, ki ureja delovanje društva. Seznanjen(a) sem, da DBD
ureja varstvo podatkov s Statutom in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Izjavljam, da so navedeni podatki
točni, in da sem seznanjen(a) s svojimi pravicami, ki jih določa GDPR.

V

, dne

Lastnoročni podpis:

Priznanja: Murkova listina – 2007, Naj NVO v Občini Tolmin– 2010 , 2012, 2013 in 2014, Naša Slovenija 2014,
Bronasto priznanje Turistične zveze Slovenije 2015, TPNSZ – NAJ REGIJSKA POT 2015, Bronasto priznanje ZOTKS 2016,
Zahvala Občine Tolmin 2016
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