
Pristopna izjava
prošnja za včlanitev v Gibanje Svoboda
Prosimo, da obrazec izpolnite s tiskanimi črkami. Polja označena z zvezdico so obvezna.

Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo vrnite na elektronski naslov: clani@gibanjesvoboda.si

priimek* ime*

spol* □ ženski □ moški □ ostalo

datum rojstva* │ │ │ │ │ │ │ │ │
dan mesec leto

stalno prebivališče*, naslov

poštna številka ime pošte

začasno prebivališče, naslov

poštna številka ime pošte

telefon*

e-naslov*

izobrazba*

poklic*

zaposlitev*

priporočilo1*

priporočilo2*

Začasno prebivališče ali naslov za pošiljanje obvestil, če je drugačen od stalnega prebivališča.
Priporočilo1/ priporočilo2: prosilec za članstvo mora pridobiti priporočili dveh članov / članic stranke. V nasprotnem primeru
podajte krajšo obrazložitev zakaj se želite včlaniti v Gibanje Svoboda.

S spodnjim podpisom želim postati član oz. članica Gibanja Svoboda. Izjavljam, da sem državljan oz. državljanka
Republike Slovenĳe, da nisem član oz. članica druge stranke in da želim vstopiti v Gibanje Svoboda. Pregledal sem
statut in ga sprejemam. Zavezujem se, da bom spoštoval pravice in obveznosti, ki izhajajo iz statuta Gibanja Svoboda,
vse odločitve organov gibanja, sprejete interne akte gibanja ter da bom redno in vestno plačeval članarino in morebitne
druge članske obveznosti. S podpisom te pristopne izjave dovoljujem obdelavo mojih zgoraj navedenih osebnih
podatkov za potrebe delovanja gibanja in uresničevanja njegovih ciljev in za posredovanje podatkov drugim osebam, če
je to potrebno za delovanje gibanja, vse v skladu s statutom in drugimi akti gibanja, s predpisi, ki urejajo delovanje strank
in njihove aktivnosti, in s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Podatki se zbirajo v evidenci članstva na podlagi
osebne privolitve, ki jo dajem s to pristopno izjavo. Namen te izjave je tudi zagotavljanje članskih pravic, obveščanje
članov in članic ter vodenje evidenc v skladu s cilji delovanja gibanja na področju njegove dejavnosti oz. v zvezi z
povezavami z



drugimi sorodnimi strankami oz. izmenjavo podatkov z drugimi osebami za potrebe uresničevanja ciljev gibanja. Izjavljam
še, da sem se seznanil s politiko zasebnosti upravljavca, ki sem jo prejel skupaj s to pristopno izjavo. Hkrati s podpisom
pristopne izjave izjavljam, da zgoraj navedeni elektronski naslov gibanje uporablja za potrebe njegovega delovanja,
organiziranja ter obveščanja, zlasti za pošiljanje vseh sporočil in/ali meni namenjene osebne pošte, ki se nanaša na
delovanje gibanja (npr. različna vabila, sklici organov, v katerih sodelujem, obvestila in druge vrst sporočil). Hkrati
izjavljam, da štejem vsako elektronsko obveščanje enakovredno obveščanju preko pošte.

datum* │ │ │ │ │ │ │ │ │
dan mesec leto

podpis prosilca*

Prosilec za članstvo je lahko le polnoletna oseba ali oseba, ki je dopolnila 15 let, če njegovo pristopno izjavo podpiše njen
zakoniti zastopnik, ki s tem daje soglasje včlanitvi mladoletne osebe v stranko.

datum* │ │ │ │ │ │ │ │ │
dan mesec leto

ime in priimek zakonitega zastopnika*

podpis zakonitega zastopnika*

Za članstvo nepolnoletne osebe, stare vsaj 15 let, mora zakoniti zastopnik podati soglasje.

Soglasje

Podpisani dovoljujem upravljavcu Gibanje Svoboda obdelavo osebnih podatkov za sledeče namene (v kvadratku
označite s križcem ali prečrtanjem strinjanje za določen namen:
□ za namen pojavljanja stranke v medĳih, na spletni strani stranke, družbenih omrežjih in podobne javne objave stranke,
dovoljujem obdelavo mojih fotografij, avdio in video posnetkov, izjav.
□ za namen stalne informiranosti dovoljujem, da mi stranka posreduje promocĳska in druga informativna obvestila
o aktualnih novicah, projektih, sklepih organov in pripravah na volitve preko vseh kontaktnih podatkov navedenih v tej
pristopni izjavi.

Upravljavec Gibanje Svoboda za potrebe vodenja evidence članov in članic in za izvajanje dejavnosti gibanja vodi zbirko 
osebnih podatkov članov in članic gibanja, ki vsebuje v pristopni izjavi navedene podatke ter podatke potrebne za 
izvajanje namena opredeljenega v posamični privolitvi člana oz. članice. Gibanje kot upravljavec zbirke obdeluje osebne 
podatke članov in članic gibanja na način in v skladu s pravnimi podlagami opredeljenimi v zakonu o političnih strankah, 
statutu gibanja in internih dokumentih gibanja. Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke članov in članic gibanja tudi na 
podlagi zakonitega interesa, katerega obstoj in upravičenost lahko utemelji na podlagi skrbne ocene,
da interesi in temeljne pravice članov in članic pri obdelavi osebnih podatkov ne prevladujejo nad interesi upravljavca 
osebnih podatkov ter da lahko v času zbiranja osebnih podatkov član oz. članica razumno pričakuje, da se bodo ti 
obdelali v zadevni namen. Člani in članice gibanja imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih, pravico do 
seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri 
informacĳskem pooblaščencu rs in sodnim varstvom pravic).Uveljavljanje svojih pravic pri upravljavcu lahko člani in 
članice zahtevajo s pisno izjavo, poslano na elektronski naslov clani@gibanjesvoboda.si ali na sedež gibanja. Privolitev k 
uporabi osebnih podatkov lahko član oz. članica kadarkoli prekliče s pisno izjavo na navedeni elektronski naslov, pri 
čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred preklicem le-te. Upravljavec bo osebne 
podatke obdeloval v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego cilja. 
Osebni podatki obdelani na podlagi privolitve bodo hranjeni do preklica privolitve. Več informacĳ je na voljo v politiki 
zasebnosti, ki je stalno dostopna na spletni strani.

Izpolnjevanje spodnjih podatkov ni obvezno

Področja, kjer še delujete ali vas še posebej zanimajo

Področja, na katerih bi želeli delovati kot članica oz. član stranke



Vaši predlogi ali pripombe

Izpolni stranka

Pristopno izjavo je sprejel predstavnik gibanja (ime in priimek)

datum

podpis

Izvršni odbor stranke je pristopno izjavo obravnaval in sprejel sklep:
prošnja za včlanitev v Gibanje Svoboda se (obkroži):
□ sprejme

□ zavrne

datum

podpis zastopnika oz. pooblaščenca gibanja




