IZPOLNI STROKOVNA SLUŽBA
ŠTEVILKA ČLANSKE IZKAZNICE

PRISTOPNA IZJAVA
Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva:

spol:

Bivališče –
ulica:

hišna številka:

kraj:

poštna številka:

Zaposlen:
(zavod, organizacijska enota, družba, podjetje)

Sedež zavoda (podjetja):
(kraj, ulica, hišna in poštna številka)

Telefon:

E-mail:

Poklic:

Izobrazba:

Delovno mesto:

IZJAVLJAM,
DA SE PROSTOVOLJNO VČLANJUJEM
V SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
IN SPREJEMAM STATUT IN PROGRAM SINDIKATA
Dovoljujem uporabo osebnih podatkov za potrebe sindikata, in sicer za namene vodenja točne in ažurne evidence
članstva, spremljanje gibanja članstva, volitev, obračuna članarine, za obveščanje in za druge namene povezane z
delovanjem sindikata.
V ___________________________________, dne ______________
__________________________________
(podpis)

IZPOLNI SINDIKALNI ZAUPNIK ZAVODA
Datum včlanitve: ____________________

__________________________________
(podpis sindikalnega zaupnika)

Šifra poklica: _________________________
(izpolni strokovna služba)

Obrazec SZSVS-1a – Osebni podatki so varovani skladno z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, Uradni list Evropske
unije L 119/1 in pravilnikom. Več informacij glede obdelave osebnih podatkov je dostopnih na zadnji strani pristopne izjave.

Dodatne informacije glede obdelave osebnih podatkov (13. člen Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov,
Uradni list Evropske unije L 119/1, v nadaljevanju GDPR):

1. Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
Matična številka: 5349613000
e-pošta: pisarna@sindikat-zsvs.si
2. Namen obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga za njihovo obdelavo:
Osebni podatki pridobljeni na podlagi točke a) prvega odstavka 6. člena GDPR se uporabljajo za namene vodenja
točne in ažurne evidence članstva, spremljanje gibanja članstva, volitev, obračuna članarine, nudenja pravne
pomoči in za druge namene povezane z delovanjem sindikata. Podatki se lahko v anonimizirani obliki obdelujejo
tudi v raziskovalne in statistične namene.
3. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (generalni sekretar, druge s posebnim pooblastilom pooblaščene
osebe). Za namene tiskanja članskih izkaznic se podatki posredujejo pogodbenemu obdelovalcu, s katerim ima
SZSVS sklenjeno pogodbo o obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov.
4. Obdobje hrambe podatkov:
Osebni podatki se hranijo za čas članstva v SZSVS, ter največ 10 let po prenehanju članstva.
5. Pravice posameznika :
- Pravica do preklica privolitve (7. člen GDPR)
- Pravica dostopa do osebnih podatkov (7. člen GDPR)
- Pravica do popravka netočnih in do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov (16. člen GDPR)
- Pravica do izbrisa osebnih podatkov v primeru preklica privolitve in v primerih, določenih v 17. členu GDPR
- Pravica do omejitve obdelave v primerih, določenih v 18. členu GDPR
- Pravica do obvestila o popravku, izbrisu osebnih podatkov ali omejitvi njihove obdelave (19. člen GDPR)
- Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR)
- Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu (77. člen GDPR), Informacijskemu pooblaščencu RS

