DRUŠTVO SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV
GEODETSKE STROKE SLOVENIJE
Zemljemerska ulica 12
1000 LJUBLJANA
info@drustvo-sicgeos.si

Društvo sodnih izvedencev in
cenilcev geodetske stroke Slovenije (DSICGEOS)
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

SOGLASJE – IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
Član Društva sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke Slovenije:
Ime in priimek: _____________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča: __________________________________________________________
Naslov začasnega prebivališča: ________________________________________________________
Mobilna številka: ___________________________________________________________________
Naslov e-pošte: ____________________________________________________________________
S podpisom podajam soglasje, da se do preklica privolitve za obdelavo mojih osebnih podatkov le-te
uporablja in obdeluje za naslednje namene (ustrezno označite):




Posredovanje splošnih informacij društva ali javnih ustanov/inštitucij/organizacij/zavodov s
katerimi naše društvo sodeluje
Posredovanje vabil na dogodke/prireditve/izobraževanja, ki jih organizira društvo ali so v
organizacij javnih podjetij in se nanašajo na področje delovanja društva
Posredovanje zaprosil za sodelovanje pri projektih/dogodkih/aktivnostih, ki jih organizira
društvo oziroma sodeluje pri izvedbi.

Seznanjen/-a sem z možnostjo, da lahko podpisano soglasje – izjavo kadarkoli prekličem, in sicer:
-

s pisno izjavo na naslov društva: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
s pisno izjavo na elektronski naslov: info@drustvo-sicgeos-si

Z obdelavo vaših osebnih podatkov, po prejemu vašega preklicanega soglasja – izjave, v kateri je jasno
navedeno, kateri del svojega predhodnega soglasja – izjave preklicujete privolitev preneha.
S podpisom soglasja – izjave prav tako potrebujem, da sem seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa,
kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov skladno z določili
predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

DRUŠTVO SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV
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Zavezujemo se, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v skladu s tem soglasjem – izjavo, skrbno
varovali:
-

vaše podatke bomo uporabljali izključno za posredovanje, pošiljanje vsebin, ki ste jih označili,
vaše podatke bomo uporabljali in hranili le do prejetja vašega poročila o preklicu podanega
soglasja – izjave o obdelavi vaših osebnih podatkov,
vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam razen: javnim zavodom, pogodbenim
partnerjem, organizacijam in društvom, v kolikor je to potrebno za izvedbo določenega
projekta/dogodka/aktivnosti, ki ga izvajamo oziroma pri katerem sodelujemo.

Navodila za izpolnjevanje soglasja – izjave:
-

-

prosimo preberite soglasje – izjavo,
svoje izjave označite z X,
podpisani obrazec nam pošljite na naslov: Društvo sodnih izvedencev in cenilcev geodetske
stroke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000, Ljubljana ali skeniranega na elektronski naslov
info@drustvo-sicgeos.si,
V kolikor nam podpisanega soglasja – izjave ne boste vrnili vam, ne bomo mogli več
posredovati informacij/obvestil povezanih z delom in aktivnostmi z delom društva.

V ________________, dne _________________

Podpis: ________________________

