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PRISTOPNA IZJAVA

Podpisani(a) , rojen(a)  , 

stanujoč(a)  ,

telefon (mobilni) , elektronski naslov ,

čebelariti sem začel(a) leta .

Želim postati član(ica) Čebelarskega društva Turnišče. 

V ta namen izjavljam, da v društvu vstopam prostovoljno, da sem pred podpisom te izjave bil(a) 
seznanjen(a) z veljavnim statutom društva ter se zavezujem, da bom spoštoval(a) njihova določila. 
Vestno in dosledno bom upošteval(a) etiko čebelarske stroke. Spoštoval(a) bom vse veljavne 
predpise, ki urejajo to področje, se udeleževal(a) izobraževanj, skrbel(a) za ugled čebelarske 
organizacije v državi ter nesebično pomagal(a) pri izvajanju aktivnosti, ki jih bo organiziralo 
društvo. Zavezujem se plačevati članarino. Zavedam se, da sem v primerih, ki so navedeni v 
veljavnem Statutu društva ali v primeru kakršnegakoli  delovanja, ki je v nasprotju z interesi društva
lahko izključen(a) iz članstva.

Soglašam, da lahko Čebelarsko društvo Turnišče:
(ustrezno označi)

Uporablja moje osebne podatke v evidenci članstva in za potrebe zvez, v 
katere je včlanjena ali jih je ustanovila ter organom lokalne in državne uprave. 
Če je potrebno zaradi delovanja društva.

Obdeluje in objavlja moje fotografije na svoji spletni strani, na družabnih 
omrežjih in v tiskovinah za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja 
javnosti o delu in dogodkih društva.

Obdeluje in objavlja moje dosežke na svoji spletni strani in na družabnih 
omrežjih in v tiskovinah za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja 
javnosti o delu in dogodkih društva. 

Obdeluje moje zgoraj navedene podatke za namene neposrednega trženja in 
me obvešča tudi o drugih programih, aktivnostih in dogodkih v povezavi z 
društvi. 
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Čebelarsko društvo Turnišče se zavezuje, da bo spoštovalo vašo voljo, osebne podatke pa za v 
izjavah opredeljene namene obdelovalo zgolj v okviru danih privolitev. Vaše soglasje velja toliko 
časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbirali ali nadalje obdelovali. 
Dano soglasje pa lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na veljavni naslov društva ali 
veljavni elektronski naslov društva. Upravljavec vaših osebnih podatkov je društvo, kontaktni osebi 
sta predsednik in tajnik društva. Upravljavec bo osebne podatke hranil in varoval na primeren način 
in zagotavljal, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim 
osebam. Seznanjamo vas, da lahko v skladu z zakonodajo zahtevate dostop do lastnih osebnih 
podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave, imate pravico do ugovora o 
obdelavi ter pravico do prenosljivosti podatkov. 

Kraj , datum   

lastnoročni podpis kandidata: ____________________

Soglasje starša ali skrbnika (če je kandidat mladoletna oseba).

Podpisani starš/skrbnik zgoraj navedenega kandidata za člana Čebelarskega društva Turnišče,

, stanujoč , 

sem seznanjen(a) z določbami pristopne izjave in dajem soglasje za včlanitev.

Kraj , datum   ,    

Lastnoročni podpis starša ali skrbnika    ____________________ 
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