Karate klub Zmaj
Novo Polje, cesta XI 11B
1260 Ljubljana

PRISTOPNA IZJAVA
Spodaj podpisani pristopnik z osebnimi podatki:
IME IN PRIIMEK:_________________________________________________ROJEN DNE:_____________________
NASLOV________________________________________;E-NASLOV______________________________________;
TEL:____________________
se s podpisom te pristopne izjave včlanjujem v Karate klub Zmaj in se zavezujem:
da bom upošteval pravila kluba, klubske pravilnike ter sklepe izvršnega odbora,
da bom redno plačeval članarino in vadnino (aktivni člani) ter druge finančne obveznosti do kluba,
da bom nemudoma, najkasneje pa v roku 15 dni od podpisa te pristopne izjave, plačal članarino ter sem seznanjen,
da v kolikor tega ne storim, se šteje, da prošnja za članstvo ni bila vložena,
da bom pri vadbi upošteval navodila trenerjev,
da bom upošteval načela dobrega športnega obnašanja,
da bom v primeru izvolitve na klubske funkcije, le-te vestno opravljal,
da bom skrbno ravnal s klubskim premoženjem, če mi bo le-to zaupano.
ter potrjujem, da sem seznanjen z določbami statuta Karate kluba Zmaj, po katerih izvršni odbor kluba lahko v roku 15
dni od prejema pristopne izjave začne postopek zavrnitve včlanitve pristopnika v klub in sicer v primeru, če:
je bil pristopnik s pravnomočno sodbo obsojen ali če je zoper njega v teku kazenski postopek zaradi kaznivega
dejanja za katerega je zagrožena kazen zapora treh let ali višja;
je bil pristopnik, v obdobju krajšem od petih let od izročitve pristopne izjave klubu, že izključen iz članstva kluba.

IZJAVA GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Izrecno dovoljujem, da Karate klub Zmaj na svoji spletni strani in družbenih omrežjih za namene obveščanja javnosti o
aktivnostih kluba (npr. o dejavnostih na treningih, izpitih, klubskih dogodkih, tekmovanjih, poletnih šolah ipd.) objavi
naslednje moje osebne podatke: podobo na fotografijah in videoposnetkih, ime in priimek, vzdevek, rezultat s
tekmovanja. Osebni podatki se hranijo do preklica, privolitev za obdelavo osebnih podatkov pa se lahko kadar koli
prekliče. Pristopnik ima pravico zahtevati dostop, popravek, izbris, omejitev obdelave ter pravico do ugovora obdelavi in
do prenosljivosti. Pristopnik se lahko za uveljavljanje svojih pravic pritoži tudi k nadzornem organu – Informacijskemu
pooblaščencu.

V Ljubljani, dne _______________

PODPIS:______________________________________
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IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRISTOPNIKA:
(za vse pristopnike mlajše od 15 let)

Zakoniti zastopnik pristopnika, mlajšega od 15 let, izrecno dovoljujem, da Karate klub Zmaj na svoji spletni strani in
družbenih omrežjih za namene obveščanja javnosti o aktivnostih kluba (npr. o dejavnostih na treningih, izpitih, klubskih
dogodkih, tekmovanjih, poletnih šolah ipd.) objavi naslednje osebne podatke pristopnika: podobo na fotografijah in
videoposnetkih, ime in priimek, vzdevek, rezultat s tekmovanja. Osebni podatki pristopnika se hranijo do preklica,
privolitev za obdelavo osebnih podatkov pa se lahko kadar koli prekliče. Pristopnik ima sam ali po svojem zakonitem
zastopniku pravico zahtevati dostop, popravek, izbris, omejitev obdelave ter pravico do ugovora obdelavi in do
prenosljivosti. Pristopnik se lahko sam ali po svojem zakonitem zastopniku za uveljavljanje svojih pravic pritoži tudi k
nadzornem organu – Informacijskemu pooblaščencu.

IME IN PRIIMEK:___________________________________________________ROJEN_______________________

NASLOV________________________________________;E-NASLOV_____________________________________;

TEL:____________________

RAZMERJE DO PRISTOPNIKA: _______________________________________________

soglašam z včlanitvijo zgoraj navedenega pristopnika v Karate klub Zmaj oziroma le-to odobravam.

V Ljubljani, dne _______________

PODPIS:______________________________________

Karate klub Zmaj | T: +386 31 444 823
e-mail: info@karateklubzmaj.si | web: http://www.karateklubzmaj.si/
Matična št.: 5969093 | ID DDV: SI38175851 | Trans.rač: 2900 0005 5225 934

