
Radio klub »Hinko Košir«
Kopališka 3
3320 Velenje

SOGLASJE ZA ZBIRANJE, OBDELAVO IN SHRANJEVANJE
OSEBNIH PODATKOV ČLANA

__________________________________________________________ , rojen/a  __________  leta

                                               (ime in priimek)

1.  Za potrebe delovanja Radio kluba Hinko Košir  (v  nadaljevanju RK) in Zveze radioamaterjev Slovenije
(ZRS), DOVOLJUJEM zbiranje, obdelavo, uporabo in shranjevanje, mojih naslednjih osebnih podatkov:

a)  ime in priimek
b)  datum in kraj rojstva
c)  naslov prebivališča (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki ter oznaka
      stanovanja, za tujino pa tudi država, kraj, ulica in hišna številka)
d)  klicni znak
e)  operaterski razred
f)  telefonska številka in elektronski naslov ter
g)  prejeta priznanja ZRS

RK in  ZRS sta  pri  obdelavi  osebnih  podatkov dolžni  ravnati  v  skladu z  določili  in  predpisi  o varovanju
osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

Datum: ____________________________                                                      Podpis: ______________________________

2. Dovoljujem tudi javno objavo mojega imena in priimka in objavljanje pisnega, slikovnega, filmskega in
zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost RK in ZRS, ter vsebuje moje posnetke.

Datum: ____________________________                                                      Podpis: ______________________________

3. Dovoljujem, da se lahko zgoraj navedeni osebni podatki obdelujejo in uporabljajo za namene obveščanja
in vabila na aktivnosti iz programov RK in ZRS, ter drugih društev in organizacij s področja tehnične kulture
Slovenije, objave  prispevkov o aktivnostih s fotografskim in filmskim gradivom, predlaganja za priznanja
RK in ZRS, kadrovske postopke (kandidiranje in volitve), ter za potrebe evidenc in analiz stanja članstva v
RK in ZRS.

Datum: ____________________________                                                      Podpis: ______________________________



4.  Dovoljujem,  da  se  lahko  moje  ime  in  priimek,  klicni  znak,  naslov  prebivališča  in  elektronski  naslov,
posredujejo državnim organom, organizacijam radioamaterjev drugih držav in mednarodnim organizacijam,
v katere je vključena ZRS, za potrebe vabil na njihove dogodke, oz. aktivnosti v primeru opravljanja vodilnih
funkcij v RK ali ZRS.

Datum: ____________________________                                                      Podpis: ______________________________

Soglasje za zbiranje in obdelavo  osebnih podatkov velja do mojega pisnega preklica.

To soglasje je napisano v dveh izvodih, enega prejme član in drug izvod RK.

 V Velenju, _________________________                                                             Žig Radio kluba Hinko Košir in podpis

___________________________________


