Društvo prostih letalcev Lesce-Bled

PRISTOPNA IZJAVA
(Vsi podatki na pristopni izjavi, označeni z zvezdico (*), so obvezni. Potrebujemo jih za namene obveščanja
članov, vodenja članstva ter izdajanja računov.)

PODATKI O ČLANU
Ime in priimek:

*

Naslov:

*

Pošta in poštna številka:

*

Datum in kraj rojstva:

*

Mobilni telefon:

*

E-naslov:

*

Na naveden e-poštni naslov želim do preklica prejemati obvestila o aktivnostih društva, akcijah in
ostale informacije, povezane s taborništvom.
Dovoljujem uporabo navedene telefonske številke za komunikacijo z vodstvom društva in
drugimi člani ter obveščanje o aktualnih novicah o aktivnostih društva.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Osebni podatki se zbirajo in nadaljnje obdelujejo za namen izvajanja osnovne dejavnosti DPL LesceBled, za obveščanje posameznikov o dogodkih, za raziskovalne in statistične namene in druge
primerljive namene v skladu s statutom društva, statutom Zveze za prosto letenje Slovenije (ZPLS) in
zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov (GDPR). Dostop do evidence imajo člani
upravnega odbora DPL Lesce-Bled.
Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe
delovanja društva, pri čemer je le-to dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu *
osebnih podatkov (ZVOP-1).

DOVOLJENJE ZA OBJAVO FOTOGRAFIJ IN VIDEO POSNETKOV
Na spletnih straneh, družbenih omrežjih, oglasnih deskah, v glasilih in drugih publikacijah DPL LesceBled ali ZPLS pogosto objavljamo fotografije naših članov in članic pri raznih aktivnostih. Objavljamo
tudi pisne, likovne in druge izdelke naših članov oz. članic. Zakonodaja predvideva, da je za javno
objavo tovrstnih aktivnosti oziroma fotografij in izdelkov potrebno imeti soglasje polnoletnega člana
oz. članice.
Društvu dovoljujem objavo fotografij, video posnetkov, pisnih in likovnih izdelkov na
spletnih straneh DPL Lesce-Bled, na straneh na družbenih omrežjih, v spletni galeriji,
na oglasni deski, v glasilih in drugih publikacijah ter v drugih medijih (reviji Ikar,
spletnih straneh Zveze za prosto letenje Slovenije, lokalnih medijih). Fotografije,
posnetki in dela bodo objavljeni zgolj za namene obveščanja ter promocije društva in
nikoli v osebno škodo ali žalitev osebe, povezane s fotografijo, posnetkom ali delom.
Soglasje velja do preklica.

*

S podpisom te pristopne izjave sprejemam statut DPL Lesce-Bled in (objavljen na spletni strani
društva) in se zavezujem plačevati letno članarino in ostale stroške, povezane z aktivnostmi
društva. S podpisom izjavljam tudi, da sem prebral, razumel in sprejemam splošne vpisne
pogoje glede varstva osebnih podatkov (Izjava o varovanju osebnih podatkov, objavljena na
spletni strani društva), fotografiranja, snemanja in objave del, pojasnjena v tej pristopni izjavi.
Jamčim o točnosti podatkov, navedenih na vpisnem listu, in se zavezujem, da bom vsakršno
spremembo sporočil v roku 90 dni od nastanka.
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