PRISTOPNA IZJAVA
Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva:

Telefon:

Naslov (ulica, kraj, pošta):
E-pošta:

Izjavljam, da želim postati član/članica kluba DRAVINJSKI POSLOVNI KLUB - DPK ter da sem
seznanjen/seznanjena s Pravili DPK in da ga bom spoštoval/spoštovala.

Pravice rednih članov kluba so:






da volijo in so voljeni v organe kluba;
da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih kluba;
da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja kluba pri svojem delu;
da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba;
da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančno - materialnim poslovanjem.

Dolžnosti rednih članov kluba so:








Datum:

da spoštujejo Pravila in druge akte ter sklepe organov kluba in da jih upoštevajo pri svojem delovanju;
da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog kluba, v skladu z
delovnim programom in tem statutom;
da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor kluba;
da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog;
da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane kluba;
da varujejo poslovne skrivnosti, ki jih organi kluba kot takšne označijo;
da varujejo ugled kluba in da delujejo v skladu z moralno - etičnimi načeli poslovnega združevanja.

Podpis:

Kraj:
IZJAVE:
Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov za potrebe delovanja društva, pri čemer je društvo dolžno ravnati v
skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP- UPB1, UL RS št. 94, 16.10.2007).
Dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje posnetke.
V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR) dajem osebno privolitev za
namen obdelave osebnih podatkov za naslednje namene (ustrezno označiti):
za obveščanje o dogodkih v organizaciji DPK, pošiljanje vabil, obvestil
za objavo vaših fotografij iz dogodkov, katerih organizator je DPK
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