(ime, priimek)________________________

STRELSKO DRUŠTVO
P O L I C I S T MARIBOR

VLOGA ZA SPREJEM
Priimek:____________________________ Ime:___________________________________
Datum in kraj rojstva:__________________________________________________________
Spol:________ Državljanstvo:_________________ EMŠO:__________________________
Naslov bivanja:_______________________________________________________________
Poštna številka in kraj:_________________________________________________________
Zaposlitev:__________________________________________________________________
Telefon:________________________ E-pošta:_____________________________________
podajam vlogo za vključitev v članstvo SD Policist Maribor, Maistrova ulica 2, 2000 Maribor,
zaradi (označite v kvadratek):
□ aktivnega tekmovalnega ali rekreativnega športnega delovanja
□ organizacijskega dela v strelskem društvu in strelskem športu
□ podpore strelskemu društvu in razvoju strelskega športa
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Posedujem orožje in orožno listino: DA / NE
V kolikor posedujete orožje, navedite vrsto orožne listine in datum izdaje:
___________________________________________________________________________
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen-a s Statutom SD Policist (objavljen tudi na spletni
strani SD Policist: www.sdpolicist.com).
Z VLOGO SOGLAŠAM (označite v kvadratek):

□

da se podatki, pridobljeni na vlogi, zbirajo in hranijo v evidencah Strelskega društva Policist Maribor. Obdelujejo ter
uporabljajo se za zagotavljanje pravic in ugodnosti, za obveščanje članov o dejavnostih, za izobraževanje, za vodenje
evidence pridobljenih strokovnih nazivov, za prijave na tekmovanja, za licenciranje tekmovalcev pri Nacionalni panožni
zvezi - Strelski zvezi Slovenije, za registracijo tekmovalcev pri OKS - Združenju športnih zvez, za registracijo tekmovalcev
oz. strokovnega kadra pri Evropski strelski zvezi (ESC) in Mednarodni strelski zvezi (ISSF), za zavarovanje članov, za
izdelovanje članskih in drugih izkaznic ter za potrebe arhiva in spletnih aplikacij SD Policist Maribor.

□

dovoljujem, da se fotografije in video zapisi, na katerih sem (tudi) jaz, objavijo v publikacijah SD Policist, Strelske
zveze Slovenije, Zveze strelskih društev Maribor, na spletnih straneh (svetovni splet), v drugih publikacijah (dnevni časopisi,
revije, bilteni, …), ali kako drugače predstavijo javnosti.

□

seznanjen-a sem, da se osebni podatki v društvu zbirajo, hranijo, obdelujejo in uporabljajo v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR Uredba EU št. 2016/679). Podatki se bodo
uporabljali ali razkrili le za namene, zaradi katerih so bili s privoljenjem pridobljeni oz. se predajo na zahtevo uradnih
organov Republike Slovenije. Seznanjen-a sem, da lahko zahtevam dostop do svojih podatkov, da lahko to podano soglasje
kadarkoli prekličem, spremenim, zahtevam izbris ali omejim obdelavo osebnih podatkov. Seznanjen-a sem, da se arhiv
podatkov hrani trajno.

Maribor; dne______________

www.sdpolicist.com

Podpis:_____________________

www.facebook.com/Strelsko.drustvo.Policist.Maribor

