
KULTURNO DRUŠTVO – CIRCOLO CULTURALE  
BRIŠKI GRIČ 

   Bukovje – Bucuie 6  
   34070 ŠTEVERJAN – S. FLORIANO DEL COLLIO (GO) 

 p.iva 00330870312 – cf. 80005310315 
 

  
 
 

PROŠNJA ZA ČLANSTVO (POLNOLETNE OSEBE) 
 
OSNOVNI PODATKI   
Priimek in Ime  
Kraj rojstva  
Datum rojstva  
Stalno bivališče  
 Mesto, ulica, hišna številka, poštna številka 

Številka mobitela  

Naslov e-pošte  

 
Podpisani prosim za sprejem v člastvo društva in izjavljam, da:  
 

□ Sem seznanjen s statutom društva 
□ Sem seznanjem, da o sprejemu v članstvo odloča upravni odbor v skladu s 3. členom statuta 
□ Bom s sprejemom v članstvo društva prevzel vse pravice in dolžnosti, ki jih predvidevata 4. In 5. člen statuta  

 
 
  

 
 
 

Kraj in datum Podpis  
 

 
 
 
 



KULTURNO DRUŠTVO – CIRCOLO CULTURALE  
BRIŠKI GRIČ 

   Bukovje – Bucuie 6  
   34070 ŠTEVERJAN – S. FLORIANO DEL COLLIO (GO) 

 p.iva 00330870312 – cf. 80005310315 
 

  
INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV  

(V SKLADU Z UREDBO EU 679/2016 O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV) 
 
PODATKI ČLANA  
Priimek in Ime  
Kraj rojstva  
Datum rojstva  
Stalno bivališče  
 Mesto, ulica, hišna številka, poštna številka 

Mobilni telefon  

Naslov e-pošte  

 
□ Član kulturnega društva BRIŠKI GRIČ  
□ Sem prejel informacije v skladu s 13. členom uredbe EU 679/2016 in s tem v zvezi:  

 
□ Soglašam 
□ Ne soglašam  
□ Umikam soglasje  

 
Z obdelavo osebnih podatkov v obsegu, ki je potreben za doseganje ciljev, ki jih predvideva statut in za izvajanje 
dejavnosti, h katerim se bo vpisal po sprejemu v članstvo na način, ki je opredeljen v zgoraj omenjenem obvestilu. 
Seznanjem sem, da se v primeru nesoglašanja z obdelavo podatkov sodelovanje z društvom ne bo moglo nadaljevati, 
soglasje bom lahko preklical v katerem koli trenutku.  
 
 
PRIDOBITEV PRIVOLITVE (7. ČLEN UREDBE EU 679/2016) 
 
 
Podpisani 

 
 

 
Sem od upravljalca osebnih podatkov prejel informacije v zvezi s 13. in 14. členom Uredbe EU 679/2016 in 
 

□ Soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov oz. osebnih podatkov mladoletne osebe za navedene namene;  
□ Soglašam s posredovanjem podatkov, ki so potrebni za te namene;  
□ Društvo KULTURNO DRUŠTVO BRIŠKI GRIČ, Bukovje 6, 34070 Števerjan, davčna številka 80005310315, 

sme ustvariti, hraniti in uporabiti za izobraževalne, kulturne, založniške in promocijske namene (tudi na straneh 
Facebook, Youtube ter v digitalni obliki in na vseh spletnih mestih, kjer je in bo prisotno, v kateri koli obliki, brez 
časovnih in prostorskih omejitev) posnetke na filmskem ali fotografskem traku, magnetske posnetke, posnetke v 
digitalni ali kakršni koli drugi obliki, slike, ime in glas zgoraj navedene osebe; posnetki smejo biti tudi delno 
spremenjeni ali prilagojeni. Zgoraj navedena oseba se odpoveduje kakršni koli pravici ali plačilu;  

□ Umikam že dano soglasje k obdelavi osebnih podatkov, ki izhaja iz podane izjave, in zahtevam:  
o umik teh datotek s facebook strani društva (jasno navedite, katere datoteke prosite umik):  

__________________________________________________________________________________ 
o da v bodoče ne objavite drugih datotek na spletni strani društva ali v kakršni koli drugi obliki, na papirju 

ali v digitalni obliki, pri tem pa soglašam, da se že objavljene datoteke ne umaknejo s spletne strani.  
 
Na podlagi zgoraj navedenih določil s podpisom izjavljava, da sva seznanjena z vsebino dokumenta (Informativa sulla 
privacy) in da sva razumela informativni dopis, kot določata 13. in 14. člen uredbe EU 679/2016.  
 
 
  
  

 
 
 

Kraj in datum Podpis  
 

 


