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PRIJAVNICA za sezono 2019/2020
IZPOLNITE PODATKE:
PODATKI O ČLANU:
Priimek in ime:
Naslov:
Datum rojstva:
Tel. številka:
E-mail:
PODATKI O ZASTOPNIKU / PLAČNIKU
Priimek in ime:
E-mail:
Tel. številka:

DODATNI PODATKI – za obveščanje, če želite
Priimek in ime:
E-mail:
Tel. številka:

Plačilo članarine bom poravnal/a na naslednji način (ustrezno OBKROŽITE):
a) S plačilom v enem obroku za celotno sezono v roku 30 dni po pričetku vadbe. (VELJA 10% POPUST!)
b) S plačilom v dveh obrokih, prvi obrok v oktobru, drugi obrok v marcu. (VELJA 5% POPUST!)
c) Z mesečnim plačilnim nalogom poslanim po elektronski pošti zastopniku/plačniku. (VELJA 3% POPUST)
d) Z mesečnim plačilnim nalogom, poslanim po navadni pošti. (BREZ POPUSTA)
Spodaj podpisani soglašam, da Športno društvo Extrem:
• komunicira z mano po elektronskih naslovih, ki sem jih navedel/-a v prijavnici in naslove hrani ter uporablja izključno
za namen pošiljanja podatkov za nakazilo mesečnih članarin in namen obveščanja o delovanju društva;
• zbira, obdeluje in javno predstavi moje in otrokove osebne podatke in sicer samo podatke, ki ne posegajo bistveno v
zasebnost posameznika (ime in priimek, letnica rojstva, fotografije, zvočni in videoposnetki, objave rezultatov
tekmovanj,…), vse to pa le v povezavi z obveščanjem javnosti o organiziranosti in delovanju društva, za društvene
zadeve (pri treningih in tekmah,…) ter za namen prijave na turnirje, natečaje ali razpise.
Seznanjen/a sem:
• da Športno društvo Extrem zgoraj navedene osebne podatke hrani še eno leto po zaključku vadbe mojega otroka in
da bo podatke, posnetke in drugo hranila skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zbiranje in varstvo
osebnih podatkov;
• s pravico, da lahko kadarkoli zahtevam seznanitev, popravek, izbris, preklic ali zahtevam vpogled v obdelavo in
omejitev obdelave svojih ali otrokovih osebnih podatkov na e-naslov info@sd-extrem.si.
Športno društvo Extrem se zavezuje, da bo tako pridobljene osebne podatke o članih in njihov e-naslov uporabljalo izključno za
zgoraj navedene namene, s ciljem izboljšanja obveščanja članov in delovanjem društva. Pri tem bodo osebni podatki varovani
skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

DATUM
(podpis zakonitega zastopnika)

Izpolnjeno prijavnico najkasneje do pričetka treningov pošljite po pošti ali poskenirano oz. fotografirano
pošljite preko e-pošte na info@sd-extrem.si. Vse informacije o novi sezoni bodo pred začetkom sezone
objavljene na spletni strani društva.

