Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije

Klub tajnic Severne Primorske
1996–2016
»Kjer je volja, je tudi pot«

PRISTOPNA IZJAVA
Ime in priimek: ______________________________________________ datum rojstva:__________________
zaposlen/a pri/v: ___________________________________________________________________________
naslov podjetja: ____________________________________________________________________________
drugo (označi): brezposelna , študentka , upokojenka 
e-naslov: ____________________________________ poklic in stopnja izobrazbe: ______________________
Naslov za pošiljanje pošte (neobvezen podatek):__________________________________________________
Izjavljam, da pristopam v Klub tajnic Severne Primorske (KTSP) in s tem tudi v Zvezo klubov tajnic in poslovnih
sekretarjev Slovenije (ZKTPSS).

IZJAVA O DOVOLJENI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
S podpisom dovoljujem, da se moji zgoraj navedeni osebni podatki obdelujejo za:
namen

Označite želeno

obveščanje o delovanju kluba (e naslov)
povabilu na dogodke (e naslov)
statistične obdelave podatkov v klubu/zvezi
rojstnodnevna voščila in telegrami (rojstni datum)
mreženje, izmenjava delovnih izkušenj, pomoč pri praksi (podjetje)
Soglašam, da se fotografije nastale na klubskih/zveznih dogodkih lahko javno objavijo.
Seznanjen/a sem, da:
- je upravljavec in obdelovalec zgoraj posredovanih osebnih podatkov ZKTPSS in/ali KTSP,
- je pravna podlaga za obdelovanje moja osebna privolitev, ki jo lahko kadarkoli prekličem,
- imam pravico, da zahtevam dostop do podatkov, popravek, izbris ali omejitev uporabe osebnih podatkov, lahko
ugovarjam obdelavi in sem o izvedbi obveščen, ter imam pravico do pritožbe pri nadzornem organu,
- da bo upravljavec moje osebne podatke uporabljal le za namene, s katerimi sem se strinjal(a), jih ne bo
posredoval tretji osebi in bo zagotovil ustrezno varnost v skladu z veljavno zakonodajo.

Kraj in datum: _____________________

Podpis: _____________________

Letna članarina za zaposlene znaša 20 €, za brezposelne, upokojence in študente 10 €. Članarino je potrebno
poravnati do 31. 3. za tekoče leto na TRR kluba 0475-0000-0109-758 Nova KBM, Podružnica Nova Gorica, namen:
Članarina 2018 (leto za katero se plačuje), koda namena: OTHR, referenca: SI00 2018 (leto za katero se plačuje).

Klub je vpisan v register društev RS Upravna enota Nova Gorica, pod zap. št. 82, MŠ: 1149733, DŠ: 20047924,
TTR 0475-0000-0109-758 Nova KBM, Podružnica Nova Gorica
Naslov kluba: Klub tajnic Severne Primorske, Delpinova ulica 9, 5000 NOVA GORICA tel.: 05 620 56 00

