Št. člana_____
PRISTOPNA IZJAVA
Spodaj podpisan/a __________________________________________________
rojen/a____________________________, v kraju __________________________, datum rojstva ________________,
stanujoč/a _______________________________, (pošta) __________________________,
študent/ka _____ letnika dodiplomskega / podiplomskega študija ( podčrtaj)
smer študija _______________________________, na šoli/fakulteti) ______________________________________,
v kraju _____________________________________,
izjavljam, da želim postati član/ica

KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV
In želim prejemati obvestila po elektronski pošti na naslov: __________________________________________________
S podpisom soglašam, da Klub mariborskih študentov vodi v svoji evidenci in za svoje potrebe moje navedene osebne podatke
uporablja v skladu z odločbami uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu
podatkov).
V Mariboru, _____________________
Datum

Podpis: ______________________

Prosimo obkrožite ali že imate člansko izkaznico DA

NE

Strinjam se s posredovanjem podatkov Zavodu Mobin (Evropska mladinska kartica) za namene obveščanja o
dodatnih ugodnostih, ki jih ponuja članska izkaznica KMŠ (pogoji poslovanja so dostopni na
http://www.mladinskakartica.si/pogoji-poslovanja).
* Klub mariborskih študentov zagotavlja varovanje podatkov

Na podlagi 2. odstavka 20. člena Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (2016/679), v katerem je definirana pravica do prenosljivosti
podatkov pooblaščam in naročam Klubu mariborskih študentov, da moje zgoraj navedene osebne podatke in potrdilo o vpisu oz. o statusu
dijaka oz. študenta, posreduje družbi Workforce d.o.o., za namene članskega vpisa ali podaljšanja članstva pri študentskemu servisu Mjob, ki
deluje pod okriljem družbe Workforce d.o.o.. Podpisani dovoljujem uporabo osebnih podatkov pri posredovanju del za potrebe družbe
Workforce d.o.o.. S podpisom jamčim za resničnost posredovanih podatkov in potrdila o statusu.

Podpisani dovoljujem, da družba Workforce d.o.o. uporabi moje kontaktne podatke za pošiljanje ponudb in obvestil
za katere ocenjuje, da me utegnejo zanimati.
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (2016/679) imate pravico do dostopa zbirke vaših osebnih podatkov, pravico
do popravka zbirke osebnih podatkov, pravico do odpovedi že podanega osebnega soglasja za uporabo določenih podatkov, pravico do
zahtevka po omejitvi obdelave osebnih podatkov, pravico do izbrisa (»pozabe«) osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov
n pravico do ugovora. Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za
varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: data-protection-officer@workforce.si.
Maribor, dne _________________

Podpis_____________________

