
PRIJAVA ZA ČLANSTVO 

  

 

Podpisani(a)     ………………………………………………………………… 

 

rojen(a) v(na)   …………………………………………..  dne   ………………… (neobvezno) 

 

po poklicu  ........…………………………………………..  (neobvezno) 

 

se prijavljam za članstvo v Združenju lastnikov nepremičnin v Sloveniji. 

 

 

Zanimam se zlasti za sodelovanje v skupini : 

1. lastnikov individualnih stanovanj in hiš ter gradbenih parcel 

2. lastnikov najemnih stanovanj in poslovnih prostorov 

3. lastnikov gozdov in kmetijskih zemljišč 

(obkrožite eno ali več številk) 

 

 

Informacije o združenju želim prejemati na naslov : 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Dosegljiv(a) sem tudi na naslovu (telefonski številki ali elektronskem naslovu) : 

 

…………………………. (tel.) 

 

…………………………………………… (e-naslov) 

 

 

Letno članarino v znesku 45,00 EUR bom poravnal(a) s položnico na TRR ZLAN št. 0203 

1025 3800 019. 

 
Podpisani podajam pisno osebno privolitev, da se vsi moji osebni podatki, ki sem vam jih sporočil z vpisom na ta 

obrazec, vodijo v zbirki, s katero upravlja društvo ZLAN, ter se obdelujejo za namen delovanja društva: to je 

sklicevanje sej, občnih zborov, in drugih sestankov, posredovanje informacij in vabil ter pobiranje članarine. 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov se nahaja v določbah točk (a) in (b) člena 6(1) Splošne uredbe EU o 

varstvu osebnih podatkov. Seznanjen sem, da lahko to privolitev kadarkoli prekličem s pisno izjavo, 

posredovano na naslov ZLAN, in da se podatki hranijo do prenehanja članstva ali do izpolnitve vseh obveznosti 

iz članstva oziroma iz te prijave za članstvo; če predpisi na posameznem področju določajo drugačne roke 

hrambe, veljajo ti roki. Preklic te privolitve se šteje za izjavo o izstopu iz ZLAN. Seznanjen sem, da imam 

skladno z določili Splošne Uredbe pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do 

izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico 

do ugovora. Seznanjen sem, da se pri uveljavljanju vseh svojih pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij 

lahko obrnem na ZLAN; če menim, da so moje pravice kršene, se lahko pritožim Informacijskemu 

pooblaščencu. 

 

  

         ………………………………….. 

          (podpis)  

V   ………………….., dne ………………. 
Izpolnjeno izjavo pošljite na naslov : Združenje lastnikov nepremičnin, Novi trg 6, 1000 Ljubljana. 


