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VLOGA ZA SPREJEM V ČLANSTVO RIBIŠKE DRUŽINE  

MURSKA SOBOTA 
 

Obvezni podatki  (pravna podlaga: 5. člen Pravilnika RZS o varovanju osebnih podatkov-
pogodbeni temelj) 

ime in priimek  

datum rojstva  

spol (obkroži) moški   -   M    ženski   -   Ž         

kraj rojstva  

naslov bivališča  

poštna koda in ime dostavne pošte  

e-pošta:   

osebna fotografija (priloga)  

(Opomba: v primeru odstopa od članstva po preteku roka 5 let RD ali smrti, upravljalec osebnih 
podatkov ohrani zgolj podatke o imenu in priimku, datumu rojstva, trajanju članstva in 
novonastalih podatkih o pridobljenih izpitih, funkcijah in priznanjih v času članstva v RD). 

 

Neobvezni podatki  (pravna podlaga: 4. člen Pravilnika RZS o varovanju osebnih podatkov-
privolitev) 

št. osebnega telefona:  

 

 

Podpisani kandidat želim postati član ribiške družine. Ob tem izjavljam: 

— Seznanjen sem s pogoji, ki jih RD določa za sprejem v članstvo družine. 

— Glasilo Ribič bom prejemal na: navedeni domači naslov oz. na naslov elektronske 
pošte.                                                                                                                                   

— Ravnal se bom v skladu s Statutom, kakor tudi z drugimi akti RD ter njenimi sklepi. 

— Udeleževal se bom usposabljanj, delovnih akcij in obveznosti, na katere me bo vabila 
RD, prek zgoraj podanih osebnih podatkov.  

— Do sedaj (obkroži oz. izpolni eno od naslednjih možnosti: 

• Še nisem bil član nobene RD. 

• V Sloveniji sem bil član RD _______________ od leta ______ do leta ______ in 
(ustrezno obkroži:) imam/sem imel člansko izkaznico ___________________ .  

• V Sloveniji sem že član RD ________________ od leta _____  s člansko 
izkaznico _____________. Prispevek za glasilo bom plačeval v nosilni RD 
____________ .  

— Ribiški izpit sem opravil dne ________________kot  član RD __________ . 
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Seznanjen sem, da se včlanitev v RD obravnava kot pogodbeni odnos, ki je podlaga za obdelavo 
zgoraj navedenih osebnih podatkov, ki so neločljivo povezani s samim članstvom v društvu ter 
uresničevanjem mojih  pravic in dolžnosti člana.  Seznanjen sem, da RD obdeluje moje osebne 
podatke v okviru veljavnih prepisov in v statutu ter drugih splošnih aktih opredeljenih 
namenov, ciljev in nalog delovanja. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli odstopim od soglasja k 
posredovanju svojih osebnih podatkov. Seznanjen sem s obvestilom posameznikom glede 
obdelave po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih 
podatkov ribičev – članov RD. Seznanjen sem, da sta tako Pravilnik RZS o varovanju osebnih 
podatkov kot tudi celotna politika obdelave in varovanja osebnih podatkov na RZS  dostopna 
na spletni strani RZS: http://ribiska-zveza.si/dejavnosti/pravno-podrocje/varovanje-osebnih-
podatkov-na-rzs , kjer se lahko seznanim tudi z vsemi pravicami in postopki za njihovo 
uveljavitev. Zavedam se, da predstavlja navajanje zavajajočih ali netočnih podatkov v vlogi 
disciplinsko kršitev. 

 

V/Na _________________________  dne _____ .______. 20__  

(lastnoročni podpis1) __________________________________.  

 

V primeru mladoletne osebe2 podpisana starša oz. skrbnik  ___________________________ 
, soglašava/m z njeno včlanitvijo v RD.  

(lastnoročni podpis staršev ali skrbnika) 

  

 

 

 

UGOTOVITEV  ORGANOV RD O VLOGI 

(Pristojni organ RD ali pooblaščeni delavec RD ugotovi ali prosilec izpolnjuje pogoje za 
članstvo v RD, določene v temeljnem aktu ribiške družine.)  

Kandidat    

izpolnjuje      ne izpolnjuje        

pogoje za včlanitev v našo RD    (dat. sprejema: _______________). Ima novo člansko 
izkaznico: ______________________________. 

 

žig RD:                                      _______________________________________    

(podpis uradne osebe) 

 

 

 

  

 
1 Če se v družino včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne 
sposobnosti, podpiše vlogo za sprejem v članstvo njen zakoniti zastopnik. 
2 V primeru mladoletne osebe od sedmega do dopolnjenega 15 leta starosti morata starša oz. skrbnik s svojim 
podpisom soglašati z njegovo/njeno včlanitvijo. 

http://ribiska-zveza.si/dejavnosti/pravno-podrocje/varovanje-osebnih-podatkov-na-rzs
http://ribiska-zveza.si/dejavnosti/pravno-podrocje/varovanje-osebnih-podatkov-na-rzs
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SOGLASJE  

za prenos osebnih podatkov 

Upravljalec osebnih podatkov: Ribiška družina Murska Sobota, Bakovska ul. 37, 9000 Murska Sobota, matična 

številka: 5080401000, davčna št.: SI 52518299 

Kontaktna oseba: Aleš Horvat, e- mail: info@rd-ms.si 

Vrsta osebnega podatka Namen zbiranja osebnega podatka 

Ime in priimek  Identifikacija člana/-ice RD 

Datum rojstva Identifikacijski podatek posameznika, statistična 
obdelava povprečne starosti članov RD 

Spol Identifikacijski podatek posameznika, statistična 
obdelava o razmerju med spoloma v članstvu  

Kraj rojstva   Identifikacijski podatek posameznika 

Naslov bivališča, poštna koda, ime pošte                 Za pošiljanje obvestil o izpolnjevanju članskih 
obveznosti, za pošiljanje glasila Ribič                                                 

E-pošta Za pošiljanje elektronske oblike glasila Ribič, za 
pošiljanje obvestil o izpolnjevanju članskih 
obveznosti  

Davčna št. Identifikacija člana/-ice RD 

Št. osebnega telefona (neobvezen podatek!) Za neposredni in hitri stik s članom pri izpolnjevanju 
članskih obveznosti in preverjanju posredovanih 
podatkov 

Tip letne dovolilnice Identifikacijski podatek posameznika, izvrševanje 
članskih pravic in obveznosti 

Veljavnost letne dovolilnice Identifikacijski podatek posameznika, izvrševanje 
članskih pravic in obveznosti 

Kategorija in vrsta članstva Identifikacijski podatek posameznika, izvrševanje 
članskih pravic in obveznosti 

 

Seznanjen sem, da se včlanitev v ribiško družino obravnava kot pogodbeni odnos, ki je podlaga za obdelavo zgoraj 

navedenih osebnih podatkov, ki so neločljivo povezani s samim članstvom v društvu ter uresničevanjem mojih 

pravic in dolžnosti člana. Seznanjen sem, da RD obdeluje moje osebne podatke v okviru veljavnih prepisov in v 

statutu ter drugih splošnih aktih opredeljenih namenov, ciljev in nalog delovanja. Seznanjen sem, da lahko 

kadarkoli odstopim od soglasja k posredovanju svojih osebnih podatkov. Seznanjen sem z obvestilom 

posameznikom glede obdelave po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih 

podatkov ribičev – članov ribiške družine. Vsakršno spremembo zgornjih podatkov se zavezujem ribiški družini 

sporočiti najkasneje v roku pet dni po nastali spremembi. 

S podpisom SOGLAŠAM 

s posredovanjem svojih zgoraj navedenih osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu podatkov, in sicer družbi 

TERRA NULLIUS, skupina za spletno kreativnost, d. o. o. (skrajšana firma: Terra Nullius, d. o. o.), Ronkova ulica 

18, 2380 Slovenj Gradec, matična št. 6160930000, ID za DDV SI83578986, vpisana v sodni register pri Okrožnem 

sodišču v Ljubljani, Slovenija, pod vložno št. 2012/19516 z osnovnim kapitalom 7.500,00 EUR.  

 

______________________________________ 
Kraj, datum 
 

______________________________________ 
Ime in priimek 
 
______________________________________ 
Podpis 

 


