ZDRUŽENJE SLOVENSKIH MIROVNIKOV
PRISTOPNA IZJAVA
Podpisani
izjavljam, da se želim prostovoljno
vključiti v Združenje slovenskih mirovnikov in se obvezujem, da bom spoštoval statut
in druge pravne akte ter sklepe organov združenja.
Za potrebe delovanja združenja dovoljujem uporabo naslednjih osebnih podatkov:
PODATEK
Ime in priimek1

VPIS PODATKA

Naslov stalnega prebivališča1
Datum rojstva 2
Čin/Naziv2
Poklic2
Zaposlitev2
Davčna številka2
Mobilni telefon2
Telefon doma2
Elektronski naslov2
Udeleženec mednarodne operacije ali misije (MOM). Katera, kje, kdaj in dolžnost?

Aktivnost za podporo MOM. Dolžnost, kje, kdaj in za katero? (Izpolnijo samo
neudeleženci MOM.)

Zanimajo me naslednja interesna področja delovanja v združenju:

Datum:

1
2

Podpis: ______________________

Obvezen podatek za včlanitev v združenje. Podatek se vodi v evidenci članstva.
Podatek ni obvezen, je pa zaželen za potrebe poznavanja članov, njihovih znanj in izkušenj ter zaradi
lažjega obveščanja članstva in izvedbe morebitnih plačil za upravičene stroške.

Posredovati digitalno podpisano ali podpisano in skenirano pristopno izjavo na naslov el. pošte združenja:
info.zsm2013@gmail.com ali po pošti na naslov: Zveza slovenskih častnikov / za Združenje slovenskih
mirovnikov, Športna dvorana Vojašnice Edvarda Peperke, Leskoškova cesta 7, 1000 Ljubljana

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH MIROVNIKOV

Za potrebe delovanja Združenja slovenskih mirovnikov (v nadaljevanju ZSM)
IZRECNO DOVOLJUJEM zbiranje, obdelavo, uporabo in shranjevanje, mojih naslednjih
osebnih podatkov:
a) ime in priimek,
b) datum in kraj rojstva,
c) naslov prebivališča (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki
ter oznaka stanovanja, za tujino pa država, kraj, ulica in hišna številka),
d) čin in status,
e) telefonska številka in elektronski naslov ter
f) prejeta priznanja ZSM.
Združenja je pri obdelavi osebnih podatkov dolžna ravnati skladno z določili predpisov o
varovanju osebnih podatkov Republike Slovenije.



Dovoljujem (označi s kljukico v pravokotniku pred alinejo) tudi javno objavljanje
slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost združenja in zveze ter
vsebuje moje posnetke.

Soglašam (označi s kljukico v pravokotniku pred alinejo):





da se lahko zgoraj navedeni osebni podatki obdelujejo in uporabljajo za namen
obveščanja in vabljenja na aktivnosti iz programa aktivnosti ZSM ter SV in MORS ter
drugih domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, objave prispevkov o
aktivnostih s fotografskim in video gradivom, predlaganja za priznanja ZSM, vnos v
evidenco prejemnikov priznanj, ki je objavljena na spletni strani ZSM, kadrovske
postopke (kandidiranje in volitve) ter za potrebe analiz stanja članstva v ZSM;
da se lahko moje ime in priimek, naslov prebivališča in el. naslov posredujejo
SV/MORS ter ostalim domoljubnim in veteranskim organizacijam Slovenije za
potrebe vabljenja na njihove dogodke oz. aktivnosti v primeru opravljanja vodilnih
funkcij v združenju ali Zvezi.

Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov velja do mojega pisnega preklica
oziroma umika soglasja.
V/Na

, dne _______________

(lastnoročni podpis

Posredovati digitalno podpisano ali podpisano in skenirano pristopno izjavo na naslov el. pošte združenja:
info.zsm2013@gmail.com ali po pošti na naslov: Zveza slovenskih častnikov / za Združenje slovenskih
mirovnikov, Športna dvorana Vojašnice Edvarda Peperke, Leskoškova cesta 7, 1000 Ljubljana

