
 

 

PRISTOPNA IZJAVA 
Podpisani/a želim postati član/ica Dnevnih centrov aktivnosti za starejše 

Ljubljana (DCA) 

 
 

OSEBNI PODATKI ČLANA/ICE 
 

1. IME:______________________________________ 

 

2. PRIIMEK:_________________________________ 

 

3. DATUM ROJSTVA:_________________________ 

 

4. NASLOV BIVALIŠČA:______________________ 

 

5. TELEFON/GSM:____________________________ 

 

6. ELEKTRONSKI NASLOV: __________________ 
(v kolikor želite, da vas obveščamo o dogajanjih v DCA) 
 
IZJAVLJAM, da s podpisom soglašam, da me o aktivnosti, ki jih organizira Mestna zveza 

upokojencev Ljubljana in DDCA v okviru programa Dnevni centri aktivnosti za starejše, 

obveščate po elektronski pošti. 
 

 

Datum:     Podpis člana/ice: 

 
IZJAVLJAM, da s podpisom soglašam, da se vseh aktivnosti, ki jih organizira Mestna zveza 

upokojencev Ljubljana in DDCA v okviru programa Dnevni centri aktivnosti za starejše, 

udeležujem na lastno odgovornost. 
 

 

Datum:     Podpis člana/ice: 
 

 

 

ŠIFRA (IRSSV):_________________ 

 
 

OBRNI →  



 

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV glede na Splošno uredbo evropske 

unije o varovanju osebnih podatkov (GDPR) 

 

 

Kdo in zakaj zbira vaše osebne podatke? Program Dnevni centri aktivnosti za starejše 

(DCA) izvaja Mestna zveza upokojencev Ljubljana. Program je sofinanciran s strani Mestne 

občine Ljubljana (MOL) in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

(MDDSZ). Vaši osebni podatki (letnica rojstva in spol) se zbirajo, obdelujejo in hranijo zgolj 

za statistične potrebe omenjenega programa oz. zahteve financerjev (letna poročila, program 

evalvacije EVAPRO, javne predstavitve programa). Dostop do njih imajo zaposleni v 

programu DCA. Hranijo se v varovanih prostorih, znotraj posameznih Dnevnih centrov 

aktivnosti za starejše. 

 

 

IZJAVLJAM, da s podpisom soglašam, da organizacija uporablja in hrani moje osebne 

podatke ter jih obdeluje za namen izvajanja svoje dejavnosti (letna poročila, program 

evalvacije, javne predstavitve programa) in obveščanja o aktivnostih v okviru programa DCA. 

 

Datum:     Podpis člana/ice: 

 

 

IZJAVLJAM, da s podpisom soglašam, da organizacija uporablja in hrani moje fotografije ter 

jih uporablja za reklamne, predstavitvene in razstavne namene (spletna stran programa DCA, 

Facebook profil DCA, letak DCA, tiskani mediji, radio in televizija ter plakati na javnih 

mestih) za potrebe programa DCA. 

 

Datum:     Podpis člana/ice: 

 

 

 

Uporabo osebnih podatkov, za katere podajate soglasje, lahko kadarkoli prekličete. Imate 

pravico do dostopa do podatkov, popravka podatkov, izbrisa (»pravica do pozabe«), omejitve 

obdelave, prenosljivosti podatkov, ugovora. Za uveljavljanje vaših pravic v zvezi z varstvom 

osebnih podatkov lahko pišete na e-naslov: dca@dca-ljubljana.org oz. se osebno oglasite v 

posameznem DCA-ju.  
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