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PRISTOPNA IZJAVA 
 

Ime in priimek ___________________________________________________________________  

Rojstni podatki ___________________________________________________________________  

Izobrazba _______________________________________________________________________  

Zaposlitev _______________________________________________________________________  

Naslov (stalni/začasni) ________________________________________________________________  

E-naslov ________________________________________________________________________  

Telefon _________________________________________________________________________  

Številka osebnega računa ___________________________________________________________  
  (IBAN/TRR) 

 

S podpisom Pristopne izjave se zavezujem, da bom aktiven član društva in bom izvrševal svoje 
obveznosti do društva.  
 

 ______________________________   _____________________________  
 (kraj, datum) (podpis) 
 

 

SOGLASJE za UPORABO in HRANJENJE OSEBNIH PODATKOV 
 

Spodaj podpisani  _________________________________________________________________  
  (ime in priimek) 
 

dajem soglasje KED Folk Slovenija, da se moje osebne podatke dane v Pristopni izjavi 
KED Folk Slovenija, 

uporablja izključno za namene vodenja Registra članstva, za posredovanje pošte in za računovodske 
namene ter jih hrani v skladu z ustreznimi predpisi.  
 

 ______________________________   _____________________________  
 (kraj, datum) (podpis) 
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ČLANSTVO v KED Folk Slovenija 
 
Na podlagi veljavnega Statuta KED Folk Slovenija je član društva tisti, ki podpiše pristopno izjavo 
in letno plača članarino.  
Pravica in dolžnost člana društva so:  

• da redno plačuje članarino, 
• da varuje ugled društva, 
• da spoštuje Statut društva, 
• da uresničuje sklepe organov društva, 
• da sooblikuje in uresničuje program društva, 
• da si prizadeva za pridobitev finančnih in materialnih sredstev za delo društva ter sprejema 

letno poročilo društva, 
• da voli, je izvoljen ter deluje v organih društva, 
• da predlaga in sprejema nagrade in priznanja kateregakoli organa društva, 
• da prenaša svoje izkušnje in znanje na mlajše člane. 

 
Prenehanje članstva v društvu: 
Članstvo v društvu preneha: 

• s smrtjo člana, 
• s črtanjem iz evidence in  
• z izključitvijo na podlagi odločitve častnega razsodišča. 

Lahko pa član prostovoljno izstopi iz društva tako, da upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o 
izstopu.  
 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
 
V skladu z ustrezno zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1-UPB1) mora KED 
Folk Slovenija zagotoviti varno pridobivanje osebnih podatkov na Pristopni izjavi ter pridobljene 
podatke iz Pristopne izjave hraniti in varovati. Vsi osebni podatki, ki so navedeni v Pristopni izjavi 
KED Folk Slovenija bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili 
posredovani.  
Pridobljene podatke iz Pristopne izjave bo KED Folk Slovenija uporabljal izključno za namene 
vodenja registra članstva, za posredovanje pošte in za računovodske namene. V kolikor se bodo 
uporabljali podatki v druge namene, se bo podpisnike soglasja ponovno zaprosilo za pridobitev 
ustreznega soglasja.  
Vsak podpisnik soglasja ima pravico, da prekliče svoje dano soglasje pisno in ga posreduje 
Upravnemu odboru KED Folk Slovenija. S prejetjem preklica soglasja bo Upravni odbor sprejel 
sklep, da se podatki podpisnika brišejo iz vseh evidenc in za vse namene, za katero je bilo dano 
soglasje.  
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