
 
 

 

                                  

NAZIV DRUŠTVA UPOKOJENCEV: …………………………………………………………………………………………… 
 
NASLOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV: ………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Elektronska pošta: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
SOGLASJE IN INFORMACIJE GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 

 

Spodaj podpisani/-a dajem prostovoljno soglasje k zbiranju osebnih podatkov 
 
Ime in priimek: ………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 
Naslov bivališča: .………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
Datum včlanitve v društvo upokojencev: …………………………………………………………………….……….. 

 
Namen zbiranja vaših osebnih podatkov: 
 

 Vaše osebne podatke, zajete v tej izjavi, bomo uporabili za namene delovanja društva (to je, da 

vas lahko identificiramo kot člana, da vas lahko obveščanje o dejavnostih društva ali sejah organov 

društva, da vam izdelamo člansko izkaznico,  za obračun članarine in podobno). Podlaga za uporabo vaših 

osebnih podatkov je vaša včlanitev v društvo, ki pomeni vzpostavitev »pogodbenega razmerja« z 

društvom. 

 Za namene preverjanja pogojev za članstvo bomo vpogledali tudi v dokumente ali izkaznice, ki 

nam jih boste predložili (npr. v kartico upokojenca ZPIZ, da se prepričamo ali ste upokojenec). 

 
Hramba vaših osebnih podatkov: 
 

 Osebne podatke članov društva hranimo deset let po prenehanju članstva kot dokumentarno 

gradivo in kot poslovni arhiv društva, kot tudi za morebitna pravna sredstva. Podlaga za takšno hrambo je 

»zakoniti interes društva«, saj lahko zgolj tako zagotavljamo poslovni arhiv o svojem delovanju ali 

upravljanju, uveljavljamo pravice društva in se branimo pred pravnimi sredstvi. Če se s takšno hrambo ne 

strinjate, lahko podate na društvo ugovor in bomo vašo situacijo individualno obravnavali. 

OPOMBA: TA VZOREC PREDVIDEVA 10-LETNO HRAMBO PODATKOV O ČLANIH PO TEM, KO NISO VEČ ČLANI. ČE 
IMA DRUŠTVO DRUGAČNE ROKE HRAMBE, POPRAVITE ROK HRAMBE IN RAZLOGE. 
 
Varstvo vaših osebnih podatkov: 
 

 Vaših osebnih podatkov ne posredujemo nikomur, se pa z njimi lahko pri svojem delu seznanijo 

naši delavci (prostovoljci) ali osebe, ki nam nudijo podporne storitve (računovodski servis, itd.) 

 Kot član društva lahko zahtevate vpogled v osebne podatke, ki jih imamo o vas in njihov 

popravek, v kolikor bi bili naši podatki nepravilni. 

 Za več informacij glede obdelave ali varstva osebnih podatkov nas prosim kontaktirajte. 

 

Kraj: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Podpis: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 


