DNŠ MU Šentjur
Cesta Miloša Zidanška 28
3230 Šentjur

VPISNICA V KLUB
Ime in priimek otroka
Selekcija
Naslov
Pošta in kraj
Datum rojstva
Ime in priimek starša
Mobilni telefon
Elektronska pošta
Zasebnost in prijava na obveščanje
S podpisom soglašam in dovoljujem, da društvo DNŠ MU Šentjur vpisane osebne podatke obdeluje in jih uporablja za
namen izvedbe postopka prijave ter nadaljnjega e-obveščanje o aktivnostih, predavanjih in dogodkih, ki se izvajajo pod okriljem
DNŠ MU Šentjur, članov DNŠ MU Šentjur ter o humanitarnih aktivnostih na področju Občine Šentjur.
Zbirka osebnih podatkov se vodi na sedežu DNŠ MU Šentjur in se uporablja samo za namen izvajanja dejavnosti društva
Društvo se zaveže, da osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim nepooblaščenim osebam Vsi podatki se varujejo skladno z
določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in v skladu z določili GDPR.
Z podpisom soglašam, da je moj otrok vpisan v Nogometni klub Šentjur. Otrok se s kluba izpiše z pisno izpisnico.

V__________ , dne ___________

PODPIS:
________________
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