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PRISTOPNA IZJAVA
Podatki o članu SINDIKATOV GORENJSKE

IME:________________________PRIIMEK:_______________________________________
NASLOV BIVALIŠČA:

____________________________________________

Izpolni s
tiskanimi
črkami!

_________________________________________________________________________________

ZAPOSLEN V:_______________________________________________________

NA DELOVNEM MESTU:_____________________________________________
SPOL:

(obkroži)

Ž

Davčna št.:

M

PROSTOVOLJNO VSTOPAM V
SINDIKATE GORENJSKE
S svojim podpisom te pristopne izjave sprejmem Statut SG in se zavezujem plačevati z akti SG
določeno članarino, katero se mi lahko odteguje od plače v korist SG. Seznanjen sem, da je
članska izkaznica last sindikata, ki jo ob morebitnem izstopu iz sindikata moram vrniti.
Dovoljujem zbiranje mojih osebnih podatkov, ki so nujno potrebni sindikatu.
Kraj in datum: _______________________

Podpis: ____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Podatke v nadaljevanju izpolni če želiš, v tvoje dobro ti priporočamo, da jih izpolniš:
E-poštni naslov: ________________________________ Tel.: _________________________
V sindikatu bom deloval v okviru delovne organizacije moje zaposlitve:
___________________________________________________________________________________________
(delovna organizacija zaposlitve)

www.sindikatigorenjske.si

SOGLASJE K ZBIRANJU in OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Spodaj podpisani/a ____________________________________________________________
soglašam,
da sindikat zbira, ureja, obdeluje, shranjuje, posreduje oziroma uporablja moje osebne podatke
z namenom uresničevanja pravic in obveznosti, ki izvirajo iz članstva v sindikatu, še zlasti pa
(ustrezno označi):
-

DOVOLJUJEM / NE DOVOLJUJEM, da se za namene obračunavanja in plačevanja
članarine potrebni osebni podatki posredujejo delodajalcu1.

-

DOVOLJUJEM / NE DOVOLJUJEM, da se moji osebni podatki zbirajo in obdelujejo z
namenom identifikacije in vodenja točne evidence članstva, spremljanja gibanja članstva,
plačevanja članarine, izobraževanja, nudenja pravne pomoči, izplačevanja solidarnostnih
pomoči, spremljanja podatkov o funkcijah, izdelave statističnih analiz, ter z namenom
posredovanja pogodbenim partnerjem sindikata zaradi kontrole koriščenja ugodnosti, ki
jih ti nudijo članom sindikata2.

-

DOVOLJUJEM / NE DOVOLJUJEM, da se moji osebni podatki zbirajo za namene
obveščanja3.

Podpisani/a sem seznanjen/a z vsebino Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in
Pravilnika o zasebnosti, še posebej pa sem seznanjen/a:
-

-

da se bodo tako zbrani osebni podatki uporabljali le za dosego zgoraj zapisanega namena;
s pravico do vpogleda v tako zbrane osebne podatke;
da se bodo tako zbrani osebni podatki lahko posredovali samo tistim drugim
uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon, vsem ostalim pa samo na podlagi mojega
pisnega soglašanja;
s pravico do vpogleda, komu so bili tako zbrani osebni podatki posredovani;
da se bodo tako zbrani osebni podatki hranili le toliko časa, dokler je to potrebno za
dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali;
da se bodo osebni podatki po izpolnitvi namena obdelave zbrisali, uničili, blokirali ali
anonimizirali, razen če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače;
da imam možnost kadarkoli preklicati soglasje k zbiranju osebnih podatkov.

Kraj in datum: _______________________

Podpis: ____________________________

V primeru, da posredovanja osebnih podatkov delodajalcu ne dovoljujete, neposredno odtegovanje članarine
od plače ni mogoče ter morate v tem primeru članarino mesečno plačevati sami.
2
V primeru, da zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov z namenom izobraževanja, nudenja pravne pomoči,
izplačevanja solidarnostnih pomoči ter z namenom posredovanja pogodbenim partnerjem sindikata zaradi kontrole
koriščenja ugodnosti, ki jih ti nudijo članom sindikata, ne dovoljujete, koriščenje navedenih ugodnosti iz
naslova članstva v sindikatu ni mogoče.
3
V primeru, da zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov z namenom obveščanja, ne dovoljujete, od sindikata ne
boste prejemali obvestil, čeprav bodo mogoče za vas koristna.
1
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