
 

 

 

 

 

   

    

       

 

E: info@srd-kosec.si     http: www.srd-kosec.si    Zastopnik društva in odgovorna oseba: Primož Strgar, predsednik 
 

Datum registracije:     23.01.2003     

Številka odločbe:  2/05-11-02001-249/2002-4 

Šifra dejavnosti:  94.999        

Davčna številka:  48066842 

Matična številka:  1678973 

TRR (NKBM):   SI56 0430 2000 2714 820 

ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO KOSEC 

Šmarska  cesta 3 ,1291 Škofljica 

 

 

 
 

Zavedam se, da lahko pride med aktivnostmi v organizaciji ŠRD KOSEC do raznih lažjih, hudih in celo  

najhujših poškodb. V celoti prevzemam tveganje za nastanek teh poškodb  in se že vnaprej odpovedujem 

 vsem odškodninskim zahtevkom do članov društva oziroma do  društva kot organizatorja prireditev in  

ostalih dogodkov. Člani društva v okviru društva niso nezgodno zavarovani.  

 

SPODAJ PODPISANI PROSTOVOLJNO PRISTOPAM K DRUŠTVU ŠRD KOSEC:          DATUM VČLANITVE:    _______________ 

 

OSEBNI PODATKI ČLANA: 

 

1. IME in PRIIMEK:   __________________________________ 

 

2. NASLOV:  ULICA: ___________________________________ 

 

   POŠTA: ___________________________________ 

 

3. KONTAKT:  GSM: ___________________________________ 

 

EMAIL: ___________________________________ 

 

4. ROJSTNI PODATKI:  ___________________________________ 

 

PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:  

(za včlanitev otroka od 7do 15 let)    

Soglašam, da se otrok       ___________________________________     včlani v Športno rekreacijsko društvo Kosec. 
IME in PRIIMEK OTROKA      

PODATKI ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:  IME in PRIIMEK: _____________________________________ 

NASLOV: _____________________________________ 

GSM:  _____________________________________ 

EMAIL:  _____________________________________ 

 

Podpis:            _____________________________________

           (zakonitega zastopnika, če je oseba mlajša od 15 let) 

S podpisom izjavljam, da:  

- želim prostovoljno postati član-ica Športno rekreacijskega društva KOSEC 

- sprejemam statut in pravilnike društva ter sem se pripravljen-a ravnati po 
njih, sodelovati na skupščini društva ter skrbeti za ugled društva 

- S svojim podpisom dovoljujem Športno rekreativnemu društvu KOSEC da hrani, obdeluje in uporablja 
moje osebne podatke za potrebe opravljanja svoje dejavnosti v skladu s Splošno EU Uredbo General Data 
Protection Regulation (GDPR - 2016/679) Evropskega Sveta z dne 27. aprila o varstvu osebnih podatkov, z 
ZDru-1-UPB2 in na podlagi druge področne nacionalne splošno veljavne zakonodaje, ki ureja delovanje 
društva. Seznanjen(a) sem, da Društvo ureja varstvo podatkov s Statutom in Pravilnikom o varovanju 
osebnih podatkov. Izjavljam, da so navedeni osebni podatki točni in da sem seznanjen s svojimi 
pravicami, ki jih določa GDPR. 

 Zavezujem se, da bom deloval/a v skladu s statutom društva in da treniram na lastno željo in odgovornost. Prav tako soglašam, da lahko društvo v 
reklamne, promocijske in administrativne (občina, upravna enota, zveza itd.) namene uporablja moje osebne podatke in objavi moje fotografije (tudi 
video posnetke) posnete pri delovanju v društvu. 
 

ŠT. ČLANA:  ____________   Podpis:            _____________________________________ 

PRISTOPNA IZJAVA 

 


