Pristopna izjava/
Posodobitev osebnih podatkov
Podatki in privolitev
Podatki, označeni z zvezdico, so obvezni za članstvo v ZSKSS (*). Za lažje in hitrejše
informiranje te prosimo, da vpišeš tudi svoj e-naslov in telefonsko številko.
Steg*:

Datum rojstva*:

Ime*:

Spol:

M/Ž
(obkroži)

*

Priimek :
Ulica in hišna
številka*:
Poštna številka*:

Pošta*:

e-poštni naslov:
Telefonska številka:

GSM:

Tvoji starši so pomembni. Vsem skupaj nam pomagajo, nas podpirajo, hkrati pa lahko dobijo
od voditeljev kako sporočilo ali navodilo. Če si mlajša/mlajši od 15 let, vpiši vsaj enega. Starši
se na podlagi vpisa strinjajo z obveščanjem o skavtskih dejavnostih in programu.

Relacija (npr. oče,
mati, zak. zastopnik,
kontakt):

Ime:
Priimek:
e-poštni naslov:
Telefonska
številka:
Mobilna številka:
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Prosimo te, da potrdiš še strinjanje z naslednjimi možnostmi. Obkroži DA ali Ne pred vsako
izmed možnosti:
DA / Ne Želim biti v stiku s skavti in obveščena/obveščen o dejavnostih tudi, ko ne bom
več članica ali član ZSKSS. Zato dovoljujem ZSKSS, da moje članske podatke in
skavtske dosežke hrani ter me občasno obvešča o svojih dejavnostih tudi po
formalnem prenehanju mojega članstva.
DA / Ne Želim, da v obvestilih ZSKSS, kolikor je le mogoče, prilagodite novice mojim
dejavnostim znotraj ZSKSS, da dobim predvsem tiste novice, ki me res
zanimajo. Zato dovoljujem, da ZSKSS uporabi moje podatke za oblikovanje
profila, za pošiljanje prilagojenih novic.
DA / Ne Želim pomagati pri širjenju skavtske ideje. Dovoljujem objavo slikovnega in
zvočnega materiala, na katerem se nahajam, za promoviranje skavtstva v
skavtskih medijih in zunaj njih.
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko pri upravljavcu na naslovu ZSKSS, Ul. Janeza Pavla II. 13 ali preko e-naslova
info@skavt.net kadarkoli prekličeš. Na istem naslovu lahko zahtevaš vpogled v tako zbrane osebne podatke, njihov
popravek, izbris ali prenos. Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje dežele. Pri obdelavi osebnih podatkov nam lahko
pomagajo zunanji obdelovalci. Več o tem, kako v ZSKSS ravnamo z osebnimi podatki, dobiš na naši spletni strani
www.skavti.si.

Izjava
Želim postati/ostati član Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. S svojim
podpisom (če si mlajša/mlajši od 15 let, tudi s podpisom staršev ali zakonitih zastopnikov)
potrjujem, da:
1. sem seznanjen z nameni, cilji in pravili ZSKSS;
2. sem seznanjen s svojimi članskimi pravicami, ugodnostmi in dolžnostmi;
3. so zgoraj navedeni podatki točni in v skladu z resničnim stanjem in se zavedam, da
moram pravočasno sporočiti njihove morebitne spremembe;
4. sem seznanjen, da so – za namen legitimne dejavnosti članstva in ZSKSS – naše
aktivnosti lahko dokumentirane tudi s slikovnim, zvočnim in drugim materialom, ki
se arhivira ter uporabi na skavtskih spletiščih in v internem skavtskem gradivu; ter
5. sem seznanjen, da bodo moji skavtski voditelji uporabljali zgornje podatke za namen
izvajanja skavtskih aktivnosti in aktivnosti ZSKSS.
V/N:

, dne:

Tvoj podpis

Ime, priimek in podpis enega od staršev/zakonitega zastopnika
(velja kot pisno soglasje ob vpisu za člana, mlajšega od 15 let)
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