VLOGA ZA SPREJEM V ČLANSTVO in/ali TEKMOVALNO EKIPO
Podpisani (Rubrike z zvezdico morajo biti obvezno izpolnjene)

* ime:

spol (označi):

ženski

moški

* priimek:

stopnja strokovne izobrazbe:

* datum rojstva:

kraj rojstva:

EMŠO (zadnjih 6 številk):

* državljanstvo:

* naslov bivališča:

davčna številka:

* poštna številka in pošta:

naslov e-pošte:

* osebni mobilni telefon:

Tel.:

delo, ki ga opravljam:
Želim postati član ribiške družine RENČE (RD RENČE). Želim biti tudi tekmovalec v (obkroži): kastingu – LRP – LKO – LRM.
Izjavljam:
•
Seznanjen sem s pogoji, ki jih RD RENČE določa za sprejem v članstvo družine.
•
Seznanjen sem o tem, da je članarina sestavljena iz članskega prispevka za RD in članskega prispevka za zveze in
združenja, v katerih je RD, ter s tem, da je v članskem prispevku za Ribiško zvezo Slovenije tudi delež za izdajanje
glasila Ribič. Glasilo bom prejemal na: navedeni domači naslov oz. na:

•
•

Ravnal se bom v skladu s Statutom, kakor tudi z drugimi akti RD ter sprejetimi sklepi njenih organov.
Udeleževal se bom usposabljanj, delovnih akcij in obveznosti, na katere me bo vabila RD.

•

Do sedaj (obkroži ali povdari oz. izpolni eno od naslednjih variant ):
Še nisem bil član nobene RD.

od leta

V Sloveniji sem bil član RD
imam /

sem imel

do leta
-

člansko izkaznico:

V Sloveniji sem že član RD

.

od leta:

-

.

in

in imam člansko izkaznico:

Delež članskega prispevka za glasilo bom plačeval v matični RD.

V matični RD sem poravnal vse obveznosti za leto:
•

Ribiški izpit sem opravil dne:

. Takrat sem bil član RD:

.
(lastnoročni podpis)

V primeru mladoletne osebe podpisani

Soglašam z njeno včlanitvijo.

Kraj in datum:

(lastnoročni podpis)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ugotovitev in izjava RD

(izpolni RD)

Izjavljamo, da (obkroži ali podčrtaj) NE NASPROTUJEMO IN NIMAMO ZADRŽKA / NASPROTUJEMO KER IMAMO ZADRŽEK,
Pristojni organ RD ali pooblaščeni delavec RD ugotovi ali prosilec izpolnjuje pogoje za članstvo v RD, določene v
temeljnem aktu. Morebitni zadržek je zaveden kot pripis na hrbtni strani te vloge.
izpolnjuje
Ima člansko izkaznico:

ne izpolnjuje

datum sprejema:

(žig RD:)
(podpis uradne osebe)

Ribiška družina Renče
Trg 25, 5292 Renče

IZJAVA
Podpisani
izjavljam, da ribiška družina Renče, zveza ribiških
družin Primorske in Ribiška zveza Slovenije v svojih zbirkah podatkov vzpostavijo, zbirajo, vodijo, posredujejo,
uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo moje spodnje osebne podatke : ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega
prebivališča, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko članske izkaznice RZS, telefonske številke in naslov elektronske
pošte.
Brez dovoljenja o uporabi navedenih osebnih podatkov, pod spodaj navedeno točko 1, vas RD Renče ne more vpisat v
predpisano podatkovno bazo KLEN in izdelati članske izkaznice, kar pomeni, da se ne morete včlaniti ali biti član RD
Renče.
Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, da je dosežen namena, zaradi katerega so se zbirali ali obdelovali oz. do
prehanje članstva osebe.
Uporabo osebnih podatkov dovoljujem za sledeče namene (označi namen s katerim se strinjate):

1.

Za potrebe podatkovne baze KLEN, pošiljanja glasila Ribič, disciplinskih postopkov in
ukrepov in za potrebe opravljanje ribiškega izpita.

2.

Za potrebe tekmovalne dejavnosti, v primeru da je član tekmovalec.

3.

Za potrebe izdajanja ribiških priznaj.

4.

Za potrebe strokovnih in drugih usposabljanj iz sladkovodnega ribištva.

5.

Za obveščanje o aktivnostih društva.

6.

Za zbiranje, obdelovanje in objavo podatkov ob prijavi na določeno prireditev, ki jo organizira
drušvo, Zveza ribiških družin Primorska ali Ribiška zveza Slovenije.

7.

Za objavo rezultatov in/ali uspehov na tekmi ali drugih aktivnostih, ki jih organizira društvo.

8.

Za objavo slikovnih gradiv na katerih sem tudi sam; predvsem na spletni strani in morebitnih
ostalih medijih.

9.

Za potrebe zapisnikov, ki se objavljajo tudi na spletnih straneh društva.

Zavedam sem, da ima RD pravico uvesti proti meni takojšen disciplinski postopek, če ugotovi, da sem na vlogi za sprejem
v članstvo navedel zavajajoče ali netočne podatke.
Pravico imam, da od upravljalca zahtevam, da mi omogoči vpogled v moje zbrane podatke, posredovanje informacije,
komu jih je posredoval, da zahtevam popravek, če so uporabljeni podatki nepravilni ali njihovo uporabo/zbiranje pisno
prekličem.

Kraj in Datum:
(podpis)

