
PRISTOPNA IZJAVA

DRUŠTVO BRIGADIRJEV VELENJE

Prosimo Vas, da obrazec izpolnjujete čitljivo in s tiskanimi črkami ter
pazite na pravilen vnos podatkov. Če v katero od polij ne morete

vnesti podatka oz. se ga trenutno ne spomnite (npr. številka EMŠO ali
številka izkaznice), Vas prosimo, da pustite polje prazno, podatke bomo

zbrali in vnesli naknadno (velja za polja označena z zvezdico, ostala so obvezna).

PODATKI O NOVEM ČLANU:

Ime Priimek

Datum rojstva Kraj rojstva

Državljanstvo Št. EMŠO*

Naslov Kraj

Poštna številka Vaša tel. številka

Vaš E-mail Reg. št. Kartice*

Udeležbe na MDA

Sodelovanje v MDB

Izobrazba* Poklic*

Obrni!

Obtazec DBV.VP-3
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SOGLASJE NOVEGA ČLANA:

S podpisom soglašam k svojemu pristopu:

Kraj, datum Lastnoročni podpis novega člana

PRAVNI POUK:

Društvo Brigadirjev Velenje se zaveda pravne in moralne odgovornosti pri zbiranju, obdelavi in 
arhiviranju Vaših podatkov. Vsi Vaši podatki bodo obravnavani v skladu z Zakonom o Varstvu osebnih
podatkov (ZoVOP). Zbrani podatki so namenjeni zgolj interni rabi znotraj društva, v namen vzdrževanja
evidence članov in centralnega registra Društva Brigadirjev Velenje.
Društvo Brigadirjev Velenje se obvezuje, da bo te podatke hranilo primerno zaščiteno in ne bo dovolilo
vpogleda nepooblaščenim osebam. Prav tako Društvo Brigadirjev Velenje ne bo uporabilo teh 
podatkov v druge namene, jih oddalo ali prodalo tretji osebi ali ustanovi, jih ne bo uporabljalo za
namene neposrednega trženja ali marketing. Od trenutka nastanka do prenehanja uporabe podatkov 
znotraj Društva Brigadirjev Velenje veljajo zgoraj opisani pogoji, s katerimi soglašate s podpisom 
pristopne izjave. Vaše soglasje je veljavno do pisnega preklica.
Za vsa morebitna vprašanja smo na voljo znotraj terminov uradnih ur na sedežu Društva.
Hvala, ker nam zaupate.

Društvo Brigadirjev Velenje

Članarina in sprejem – IZPOLNJUJE SAMO DRUŠTVO:

Registracijska številka člana

Številka članske izkaznice

Datum sprejema v društvo

Članarina poravnana dne

Članarino obračunal(a)

Opombe k pristopni izjavi

Žig in podpis odgovorne osebe

Centralni register DBV – IZPOLNJUJE SAMO DRUŠTVO:

Datum prejema vloge:___________________________________

Datum vnosa vloge v register:__________________________

Identifikator člana v podatkovni bazi:_________________

Opombe k vnosu:

Vlogo obdelal:______________________ Podpis:____________
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