
 

 

Zap. Št.:   

 

VPISNICA - študent 
Za študijsko leto: 2019/2020 

 

Ime in Priimek:    

Datum rojstva:    

Naslov:    

Pošta:   

Občina prebivanja:            

Mobilni telefon:    

E-naslov:    
(telefon in e-nalov se uporabljata za informacije o dogodkih) 

 
 

Interesi: ☐ Izobraževanje (1) 

☐ Potovanja (2) 

☐ Šport (3) 

☐ Zabava (4) 

☐ Zunanje aktivnosti (5) 

☐ Drugo:     

 

Izjavljam, da sem seznanjen/-a s pravili delovanja kluba in se s tem včlanjujem v Študentski klub GROŠ. 
 

Datum:     
 
 

(podpis študenta/-tke) 

 

Žig študentskega kluba GROŠ 
 
 

(podpis člana UO) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

PISNO SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV 
 
Študentskemu klubu GROŠ dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov, ki sem jih 
dal ob vpisu ali naknadno, za potrebe delovanja društva. S temi podatki razpolaga zgolj študentski klub 
GROŠ in je dolžan ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Dovoljujem 
tudi javno objavo slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje 
posnetke. 
 
 »Z izpolnitvijo predmetne pristopne izjave se strinjam, da tako Študetski klub GROŠ 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 s članstvom v društvu in 
posredno v prej navedenih organih zbirajo, obdelujejo in uporabljajo moje osebne podatke. Za osebne 
podatke v tem smislu se štejejo podatki, ki jih vsebuje predmetna pristopna izjava in potrdilo o vpisu. 
Študentski klub GROŠ se zavezuje, da bo z navedenimi osebnimi podatki ravnal skrbno, da jih bo 
varovali skladno z aktualnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in da jih ne bo posredovali 
tretjim osebam brez izrecne privolitve člana*. Osebne podatke uporabljajo zgolj osebe, ki so za to 
pristojne, zlasti klubski aktivisti. Osebne podatke hranimo zgolj za čas trajanja članstva v študentskem 
klubu, razen v izjemnih primerih.  
 
*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.«    
 
PRAVNI POUK: 
Izjavljam, da sem seznanjen/-a z določbami Pravilnika o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih 
podatkov v društvu GROŠ in z možnostjo preklica tega soglasja. Preklic ne velja za predhodno 
uporabljene osebne podatke, ki so povezani z delom funkcionarja v organih društva ali so vezani na 
preteklo delo, uresničevanje pravic in obveznosti funkcionarja v društvu in podobno. 
 

 

 

Podpis: ______________________________    Grosuplje, datum: _____________________ 


	Ime in Priimek:    Datum rojstva:    Naslov:

