
Vpisni list in pristopna izjava
za Klub študentov občine Celje in Bonitetni sistem MladiSmo

Osebni podatki:

Izobraževalna ustanova:

Vrsta članstva (obvezno izpolni pooblaščena oseba KŠOC):

S svojim podpisom izjavljam, da prostovoljno vstopam v Klub študentov občine Celje, Bonitetni sistem Kluba študentov občine Celje in portal www.mladismo.si (Bonitetni sistem 
MladiSmo).
S svojim podpisom izjavljam, da sem seznanjen/a in sprejemam pravila članstva določena z veljavnim temeljnim aktom Kluba študentov občine Celje in da sem seznanjen/a in 
sprejemam vse določbe 1) predmetnega Pravnega obvestila na mladismo.si, 2) Pravila portala mladismo.si, 3) Politiko zasebnosti portala mladismo.si in 4) Splošne pogoje delovanja 
»Bonitetnega sistema MladiSmo«.

OPOZORILO s katerim se s podpisom seznanja podpisnik: Polnopravno članstvo v Klubu študentov občine Celje nastopi le ob ustreznem podpisu 
tega obrazca in predložitvi veljavnega potrdila o šolanju oz. izobraževanju za tekoče šolsko oz. študijsko leto. V nasprotnem primeru postane 
podpisnik samo član portala www.mladismo.si.

S svojim podpisom soglašam in dovoljujem, da Klub študentov občine Celje moje osebne podatke iz te pristopne izjave obdeluje, jih uporablja za namene izvajanja lastnih aktivnosti, 
posreduje tretjim osebam za namene izvajanja analiz ter za namen vzpostavitve komunikacij z namenom promocije, proučevanja nakupnih navad in posledično ciljanega trženja, 
analitiko družbenih omrežih, ponudbe ali izvajanja anket ter namene neposrednega trženja – obveščanje o novostih in delovanju Bonitetnega sistema MladiSmo in za vključevanje v 
nagradne igre na portalu www.mladismo.si. Soglašam, da se podatki lahko obdelujejo do mojega osebnega preklica pisne privolitve poslane na sedež Kluba študentov občine Celje, 
Mariborska c. 2, 3000 Celje.

S svojim podpisom dovoljujem, da me Klub študentov občine Celje o svojem delovanju in svojih ugodnostih obvešča preko (obkroži):

*podatek ni obvezen. Vsi ostali podatki so obvezni.

Klub študentov občine Celje se zavezuje, da bo s podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP ur. L RS št. 86/04).

Ime:

Priimek:

E-mail:

GSM št.: + 3 8 6 (0)

Stalno prebivališče:

Ulica in hišna št.:

Poštna št.: Pošta:

Ulica in hišna št.:

Poštna št.: Pošta:

Začasno prebivališče*:

Naziv:

Program:

V , dne

e-mail sporočil SMS sporočil

1.        Član kluba študentov občine Celje

2.        Simpatizer študent Kluba študentov občine Celje

3.        Simpatizer dijak Kluba študentov občine Celje

Vpisna št.:

Podpis:

Letnik:

EMŠO:

Kraj rojstva:

Spol: M Ž

Državljanstvo: Slovensko Drugo:


