
PRISTOPNA IZJAVA za članstvo PRISTOPNA IZJAVA za članstvo PRISTOPNA IZJAVA za članstvo PRISTOPNA IZJAVA za članstvo 

v Klubu ljubiteljev Vinske kleti Krškov Klubu ljubiteljev Vinske kleti Krškov Klubu ljubiteljev Vinske kleti Krškov Klubu ljubiteljev Vinske kleti Krško

IME, PRIIMEK: _____________________________________________________________________

NASLOV (ulica, poštna številka in kraj): ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: _________________________________________________________________

TELEFON: ________________________________________________________________________

MOBILNI TELEFON: ________________________________________________________________

E-NASLOV: _______________________________________________________________________

ZAPOSLITEV (navedite organizacijo z naslovom): ____________________________________________

_________________________________________________________________________________

S podpisom izjavljam, da pristopam k članstvu v Klubu ljubiteljev Vinske kleti Krško in sprejemam pravila kluba, ki 

so pogoj za članstvo.

S podpisano pristopno izjavo sprejemam članstvo v Klubu ljubiteljeva Vinske kleti  Krško za obdobje enega leta. Kot  član se 

zavezujem, da:

• bom letno prispeval članarino v klubu,

• bom v primeru spremembe mojih kontaktnih podatkov posredoval obvestilo o spremembah na naslov Kmečke zadruge 

Krško z.o.o..

Po preteku enega leta se članstvo avtomatično podaljša za eno leto, razen:

• če član ne izpolnjuje svojih obveznosti,

• če član vsaj 1 mesec pred potekom članstva članstvo pisno odpove in odpoved pošlje na naslov: 

Kmečka zadruga Krško z.o.o., Rostoharjeva 88, 8270 Krško.

Z včlanitvijo v Klub ljubiteljev Vinske kleti Krško dovoljujem podjetju Kmečka zadruga Krško z.o.o. uporabo zgoraj navedenih 

podatkov za obveščanje o novostih in dogajanju v Klubu ljubiteljev Vinske kleti Krško ter Vinski kleti Krško in za uveljavljanje 

članskega  popusta  za  neomejeno časovno obdobje  oz.  do  preklica.  To  soglasje  lahko kadarkoli  pisno prekličem z dopisom 

poslanim na naslov podjetja Kmečka zadruga Krško z.o.o. in zahtevam, da v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati 

moje osebne podatke. Hkrati imam pravico vpogleda do podatkov, ki se nanašajo name, pravico zahtevati popravek, dopolnitev, 

blokiranje ali uničenje mojih osebnih podatkov. Posredovani podatki bodo obravnavani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov. Pravila veljajo do objavljene spremembe.

KRAJ in DATUM: PODPIS ČLANA:

____________________________________________ _________________________________________________

Več informacij:Več informacij:Več informacij:Več informacij: Kmečka zadruga Krško z.o.o., Klub ljubiteljev Vinske kleti Krško Rostoharjeva 88, 8270 Krško 

                        telefon: 07 488 25 00, klub@kz-krsko.si


