V nadaljevanju podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov.
V skladu z Uredbo (EU) 679/2016 o obdelavi osebnih podatkov
# dodajte podatke gojenca_ke, ki bo koristil_a storitve društva
# Podpisani_a______________________________, rojen_a v _________________________, dne____________________,
s stalnim bivališčem na naslovu__________________________________________________________________________,
stacionarni telefon ____,___________________, mobilni telefon__________________________,
e-naslov__________________________________________________,
□
□
□

član_ica društva GLASBENA MATICA,
ki sem oddal_a vlogo za sprejem v članstvo društva GLASBENA MATICA;
drugo

sem prejel_a informacije v skladu s 13. členom Uredbe 679/2016 in sem seznanjen_a, da je obvestilo s posodobljenimi
informacijami objavljeno na spletni strani društva http://www.glasbenamatica.org/privacy-2/
□
□
□

soglašam
ne soglašam
umikam soglasje

z/za obdelavo osebnih podatkov v obsegu, ki je potreben za doseganje ciljev, predvidenih s statutom, in za izvajanje
dejavnosti, h katerim se bom vpisal_a po morebitnem sprejetju v članstvo, na način, ki je opredeljen v zgoraj omenjenem
obvestilu. Seznanjen_a sem, da se v primeru nesoglašanja z obdelavo podatkov sodelovanje z društvom ne bo moglo
nadaljevati; soglasje pa bom lahko preklical_a v katerem koli trenutku.
Kraj in datum:

- PODPIS člana_ice oz. osebe, ki prosi za sprejem v članstvo
(mladoletne ali polnoletne osebe, na katero se
nanašajo zahtevani podatki)

PODPIS staršev (ali skrbnika)
*** izpolni se samo v primeru mladoletnih oseb ***
Podpisana _____________________________________________ starša/skrbnika zgoraj navedene mladoletne osebe,
sva prejela informacije v skladu s 13. členom Uredbe 679/2016 in sva seznanjena, da je obvestilo s posodobljenimi
informacijami objavljeno na spletni strani društva http://www.glasbenamatica.org/privacy-2/
□ soglašava;
□ ne soglašava;
□ umikava soglasje
z/za obdelavo osebnih podatkov v obsegu, ki je potreben za doseganje ciljev, predvidenih s statutom, in za izvajanje
dejavnosti, h katerim se bo mladoletna oseba vpisal_a po morebitnem sprejetju v članstvo, na način, ki je opredeljen v
zgoraj omenjenem obvestilu. Seznanjena sva, da se v primeru nesoglašanja z obdelavo podatkov sodelovanje z društvom
ne bo moglo nadaljevati; soglasje pa bova lahko preklicala v katerem koli trenutku.
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Pridobitev privolitve (7. člen Uredbe EU 2016/679)

Podpisani_a
_________________________________________

_______________________________________,

osebno ali kot starš/skrbnik_ca mladoletne osebe

_______________________________________

sem od upravljavca osebnih podatkov prejel_a informacije v skladu s 13. in 14. členom Uredbe UE 2016/679

□

in soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov oz. osebnih podatkov mladoletne osebe za navedene
namene;

□

soglašam s posredovanjem podatkov, ki so potrebni za te namene;

□

dovoljujem, da društvo GLASBENA MATICA, Ul. Montorsino 2, 34135 Trst (TS), davčna koda 80015090329
sme ustvariti, hraniti in uporabiti za izobraževalne, kulturne, založniške in promocijske namene (tudi na
straneh Facebook in Youtube ter v digitalni obliki in na vseh spletnih mestih, kjer je in bo prisotno, v kateri
koli obliki, brez časovnih in prostorskih omejitev) posnetke na filmskem ali fotografskem traku, magnetske
posnetke, posnetke v digitalni ali kakršnokoli drugi obliki, slike, ime in glas zgoraj navedene osebe; posnetki
smejo biti tudi delno spremenjeni ali prilagojeni. Zgoraj navedena oseba se odpoveduje kakršnikoli pravici ali
plačilu.

□

Umikam že podano soglasje k obdelavi osebnih podatkov, ki izhaja iz podane izjave, in zahtevam:
o

umik teh datotek s spletne strani društva (jasno navedite, za katere datoteke prosite umik):

o

da v bodoče ne objavljate drugih datotek na spletni strani društva oz. v kakršni koli drugi
obliki, na papirju ali v digitalni obliki, pri tem pa soglašam, da se že objavljene datoteke ne
umaknejo s spletne strani.

Na podlagi zgoraj navedenih določil s podpisom izjavljate, da ste seznanjeni z vsebino dokumenta, objavljenega v
razdelku PRIVACY na spletni strani www.glasbenamatica.org, in da ste v celoti razumeli informativni dopis, kot
določata 13. in 14. čl. Uredbe EU 2016/679.

Kraj in datum:
Podpisa*:
……………………………………………
……………………………………………
* Potrebna sta podpisa in vnos osebnih podatkov obeh staršev, skrbnika ali pravnega zastopnika mladoletne osebe.

PRILOGE:
- fotokopija osebnega dokumenta (za mladoletne in polnoletne osebe)
- V primeru mladoletne osebe je treba priložiti fotokopijo osebnega dokumenta staršev, skrbnika ali pravnega
zastopnika mladoletne osebe in, glede na okoliščine, tudi potrdilo o pripadanju roditeljskih pravic.
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