
 RADIOKLUB ŠKOFJA LOKA - S59DKR 
Stara Loka 31, p.p. 512 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 

E-pošta: s59dkr@gmail.com 

Matična številka: 5252407  
Davčna številka: 23681004 

 
TRR odprt pri Hranilnici LON d.d. 
IBAN SI56 6000 0000 0691 293 

BIC HLONSI22 

 

PRISTOPNA IZJAVA 
Spodaj podpisani (podpisana) 
 

Ime in priimek:  

Datum in kraj rojstva (*):  

Naslov:  

Operaterski razred: A  –  N  –  BREZ (obkroži) 

Klicni znak (**):  

Status: OSEBNI – DRUŽINSKI – INVALID (obkroži) 

Član ZRS: DA  –  NE (obkroži) 

Old timer ZRS: DA  –  NE (obkroži) 

E-pošta (*):  

Telefon oz. GSM (*):  

 
(*) – neobvezen podatek   (**) – obvezen podatek za vse imetnike klicnih znakov 

 
se želim včlaniti v Radiokluba Škofja Loka v skladu z določili Pravil Radiokluba Škofja Loka, s 
katerimi sem bil (-a) seznanjen (-a). 
 
V Radioklubu Škofja Loka želim sodelovati kot (obvezno označi eno): 
 

[  ]   POLNOPRAVNI ČLAN [   ]   SIMPATIZER 
 
Članstvo v Zvezi radioamaterjev Slovenije (obvezno označi eno): 
 
[   ] Preko Radiokluba Škofja Loka želim urejati tudi članstvo v Zvezi radioamaterjev 

Slovenije.  
 

[   ] 
 

Preko Radiokluba Škofja Loka ne želim urejati članstva v Zvezi radioamaterjev 
Slovenije, saj ne želim koristiti uslug, ki jih lahko nudi Zveza, oziroma Radioklub Škofja 
Loka ni moj matični klub. 

 

Kraj:   Datum:    

Podpis  
 

 
 
 

 
Sestavni del Pristopne izjave je tudi Soglasje za zbiranje, obdelavo in hranjenje osebnih 
podatkov člana. 
 
Za osebe od sedmega (7.) do dopolnjenega petnajstega (15.) leta starosti mora Pristopno 
izjavo in Soglasje podpisati zakoniti zastopnik. 
 
Prosimo, da izpolnjeno in podpisano izjavo pošljete na naslov radiokluba ali jo prinesete v prostore kluba 
osebno. Izpolnjene, podpisane in nato skenirane izjave lahko pošljete tudi v elektronski obliki na klubski 
elektronski naslov. 
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SOGLASJE ZA ZBIRANJE, OBDELAVO IN SHRANJEVANJE OSEBNIH 
PODATKOV ČLANA 

 
 , rojen (-a)  leta 

(ime in priimek)    
 

1. Za potrebe delovanja Radiokluba Škofja Loka (v nadaljevanju RK) in Zveze radioamaterjev 
Slovenije (v nadaljevanju ZRS) izrecno dovoljujem zbiranje, obdelavo, uporabo in shranjevanje 
mojih naslednjih osebnih podatkov: 
 

a. Ime in priimek 
b. Datum in kraj rojstva 
c. Naslov prebivališča (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki 

ter oznaka stanovanja, za tujino pa država, kraj, ulica in hišna številka 
d. Klicni znak 
e. Operaterski razred 
f. Telefonska številka in elektronski naslov 
g. Prejeta priznanja 

 

RK in ZRS sta pri obdelavi osebnih podatkov dolžna ravnati v skladu z določili predpisov o 
varovanju osebnih podatkov 
 
Datum: _________________________ Podpis: _____________________________ 
 

2. Dovoljujem, da se zgoraj navedeni osebni podatki obdelujejo in uporabljajo za namen 
obveščanja in vabljenja na aktivnosti iz programa aktivnosti RK in ZRS ter drugih društev in 
organizacij s področja tehnične kulture Slovenije, objave prispevkov o aktivnostih s fotografskim 
in video gradivom, predlaganja za priznanja RK in ZRS, vnos v evidenco prejemnikov priznanj, 
ki je objavljena na spletnih straneh RK in (ali) ZRS, kadrovske postopke (kandidiranje za 
volitve) ter za potrebe evidenc in analiz stanja članstva v RK in ZRS. 
 
Datum: _________________________ Podpis: _____________________________ 
 

3. Dovoljujem tudi javno objavo mojega klicnega znaka, imena in priimka in objavo pisnega, 
slikovnega video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost RK in ZRS ter vsebuje moje 
posnetke. 
 
Datum: _________________________ Podpis: _____________________________ 
 

4. Dovoljujem, da se lahko moje ime in priimek, klicni znak, naslov prebivališča in elektronski 
naslov posredujejo državnim organom, organizacijam radioamaterjev drugih držav in 
mednarodnim organizacijam, v katere je vključen RK in (ali) ZRS, za potrebe vabljenja na 
njihove dogodke oz. aktivnosti v primeru opravljanja vodilnih funkcij v RK in (ali) ZRS. 
 
Datum: _________________________ Podpis: _____________________________ 
 
Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov velja do mojega pisnega preklica oziroma 
umika soglasja. 
 
To soglasje je napisano v dveh enakih izvodih, od katerega prejme član en izvod in RK en 
izvod. 
 
Prosimo, da izpolnjeno in podpisano soglasje pošljete na naslov radiokluba ali jo prinesete v prostore kluba 
osebno. Izpolnjeno, podpisano in nato skenirano soglasje lahko pošljete tudi v elektronski obliki na klubski 
elektronski naslov. 


