Pristopna izjava

za članstvo v Golf klubu Grad Otočec

Ime in priimek :

Golf klub Grad Otočec

Datum rojstva:

Ulica in hišna št.
Poštna št. in kraj:

Država :

E-pošta:

Telefon/GSM:

Dovoljenje za igro

(DA/NE)

Član drugega kluba (DA/NE)

HCP:
Članska številka:

Izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki pravilni in da želim postati član(-ica) Golf kluba Grad
Otočec, ter da je Golf klub Grad
Otočec moj
B - sekundarni klub
A - primarni klub
(označi z “x”):
Seznanjen(-a) sem s pravicami in dolžnostmi članstva in se hkrati zavezujem, da bom deloval(-a) v skladu s statutom
kluba, sklepi organov društva in drugimi predpisi, ki urejajo to področje. V primeru neizpolnjevanja obveznosti, kršenja
pravil in sklepov kluba ter golfske etike se strinjam, da moje članstvo v klubu s sklepom upravnega odbora preneha in da
do kluba ne bom imel zahtev. Pri prestopu v drug klub bom upošteval pravila Golf Zveze Slovenije.
Soglašam, da lahko Golf klub Grad Otočec kot upravljavec osebnih podatkov, osebne podatke, navedene v tej »Pristopni
izjavi«, obdeluje za namen upravljanja z mojim članstvom v Golf klubu in Golf zvezi Slovenije, klubskega obveščanja,
objave rezultatov s tekmovanj na Golf portalu, spletni strani kluba, oglasni deski in občasno na družabnem omrežju ter da
moj e-naslov posreduje družbam Golf Grad Otočec, d. o. o., Terme Krka, d. o. o., Novo mesto z namenom pošiljanja esporočil glede aktualnih novic z golf igrišča in drugim organizacijam, ki jih klub najame za izvajanje aktivnosti kluba in
obveščanje članstva v zvezi s tem.
Kako obdelujemo vaše osebne podatke in vaše pravice
Golf klub Grad Otočec kot upravljavec vaših osebnih podatkov zagotavljamo, da bomo podatke uporabljali samo za
navedene namene in jih bomo skrbno hranili vse do vašega preklica. Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke obdelali
tako, da bo z ustreznimi ukrepi zagotovljena ustrezna varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo
in nenamerno izgubo podatkov.
Vedno imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in do popravka teh podatkov, zahtevate lahko omejitev
obdelave, ali prekličete svojo privolitev, zahtevate lahko, da vaše osebne podatke izbrišemo ali prenos drugemu
upravljalcu. Vašo zahtevo pošljite na elektronski naslov info@golfklub-otocec.si. Če menite, da je naša obdelava podatkov
krši veljavno zakonodajo, imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu, to je Informacijskem pooblaščencu Republike
Slovenije
Članstvo v klubu začne veljati s podpisom te »Pristopne izjave« in plačilom prve članarine.

Kraj in datum:

Podpis:

PS: Glede na 11. člen Zakona o društvih mora za mladoletno osebo ali osebo, ki nima poslovne sposobnosti, pristopno
izjavo podpisati njen starš ali njen zakoniti zastopnik.
Golf klub Grad Otočec Novo mesto, Grajska cesta 2, 8222 Otočec, TRR: SI56 0297 0009 1927 259, Davčna št.:
SI35614439, Mat. št.: 1149482, Spletna stran: www.golfklub-otocec.si , E- pošta: info@golfklub-otocec.si

