
 

 

 

 

 

PRISTOPNA IZJAVA ČLANICE 

Podatki o članici: 
Ime: _____________________________  Priimek:_________________________________________ 
Kraj rojstva:_______________________   EMŠO:_________________________________________ 
Naslov:___________________________  Poštna številka:___________Kraj:____________________ 
Državljanstvo: _____________________  Vrtec/šola, ki jo članica obiskuje:______________________ 
 
Podatki o staršu oz. zakonitem zastopniku: 
Ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika:___________________________________________ 
Naslov stalnega bivališča:_____________________________________________________________ 
EMŠO:_________________ Mobilni telefon: _____________ E-mail:___________________________ 
 
S podpisom soglašam, da sprejemam statut in etični kodeks obnašanja tekmovalk ter sem se  
pripravljena ravnati po njem. 
 

Podpis:_____________________________                                                

                               (članice, starejše od 7)                                                                                         
 
Za mladoletne člane kluba do dopolnjenega 7 leta starosti pristopno izjavo podpiše njen zakoniti zastopnik. Za 
včlanitev osebe od 7 do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v klub 
podati pisno soglasje. 
 

IZJAVA ZGORAJ NAVEDENEGA STARŠA OZ. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 

 

Spodaj podpisani_______________________________________________ s podpisom te izjave soglašam, da se 

                                              (Ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika) 

_____________________ včlani v Klub za ritmično gimnastiko Šiška (KRG Šiška) in tako postane članica kluba. 

                (ime in priimek članice)  

 

 Sprejemam statut kluba, etični kodeks obnašanja tekmovalk in staršev. 

 Izjavljam, da sem seznanjen(a) z višino in načinom plačila mesečne, polletne oz. letne  vadnine in letne 
članarine ter z ostalimi finančnimi obveznostmi. Vadnina se obračunava do konca tistega meseca, v 
katerem je KRG Šiška pisno prejel IZJAVO O IZSTOPU IZ KLUBA. Vadnino in članarino bom poravnaval(a) 
redno in jamčim kot plačnik in solidarno jamčim za poravnavo obveznosti. 

 V primeru, da obveznost ne bo poravnana, se zavezujem KRG Šiška, da jo bom poravnal(a) jaz, da me o 
tem klub pisno obvesti in me terja za poravnavo neporavnanih obveznosti do KRG Šiška. 

 Soglašam, da se lahko zgoraj navedena članica na lastno odgovornost ali na odgovornost podpisanega 
(starša oz. zakoniti zastopnik), po potrebi vozi na tekmovanja v vozilih, ki jih upravljajo člani KRG Šiška oz. 
njihovimi zakonitimi zastopniki ali osebe, ki so v poslovnem razmerju s KRG Šiška. 
 

 
Datum:  ________________________ 
 
 
Podpis: ________________________                                                Podpis: __________________________ 

       (članice starejše od 15 let)       (starša oz. zakonitega zastopnika) 
  



 

 

 

 

 

 

 

PRIVOLITVE – OSEBNI PODATKI 

Klubu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov za potrebe delovanja kluba, pri čemer je 

dolžan ravnati v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu 

podatkov (GDPR).  

 

 

Dovoljujem objavo osnovnih podatkov in rezultatov tekmovanj o članu (ime in priimek, letnica rojstva, 

tekmovalna skupina). 

 
Dovoljujem Dovoljujem javno objavljanje tekstovnega, slikovnega, video in zvočnega materiala, ki 
prikazuje članico in dejavnosti kluba na spletnih straneh KGR Šiška, socialnih omrežjih, ki jih KGR Šiška 
upravlja in ostalih medijih (plakati, brošure, novice, članki, intervjuji, oddaje in podobno). 

Dovoljujem javno objavljanje tekstovnega, slikovnega, video in zvočnega materiala iz dogodkov, prireditev 

in tekmovanj na spletnih straneh in socialnih omrežjih organizatorja navedenih aktivnosti in KŠGR Šiška in 

ostalih medijih (plakati, brošure, novice, članki, intervjuji, oddaje in podobno). 

 
*Obvezno 

√ - se strinjam 

X – se ne strinjam 

 

Datum: _______________ 

 

Podpis: _____________________                                                Podpis: _______________________ 

                         (članice, starejše od 15 let)                                                                                                       (starša oz. zakonitega zastopnika) 

 

Upravljalec osebnih podatkov je Klub za ritmično gimnastiko Šiška, Gunceljska cesta 26, 1000 Ljubljana, ki jih zbira in 

obdeluje skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu  podatkov (GDPR) in v skladu 

s sprejetim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Upravljalec bo zbiral in uporabljal samo tiste vaše osebne podatke, ki 

so nujno potrebni za izvedbo storitve in obveščanja ter samo za namen, za katere je bila dana osebna privolitev in jih ne bo 

posredoval tretjim osebam, razen svojim pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov. 

Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma vaših pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca 

osebnih podatkov: Klub za ritmično gimnastiko Šiška, Gunceljska ulica 26, 1000 Ljubljana po pošti, elektronski pošti na: 

krg.siska@gmail.com. Upravljavec bo na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, 

odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. 

Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico 

podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, 

Slovenija; tel: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.  
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