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  KLUB LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE 

Počehova 82, SI-2211 Pesnica pri Mariboru 

           Davčna številka: 63282712  

IBAN SI56 0417 3000 0548 244 (NOVA KBM d.d.)  

www.klnb-klub.si 

 

PRISTOPNA IZJAVA ZA ČLANSTVO V KLNB SLOVENIJE 

PRIIMEK in IME: ______________________________________________________________ 

Datum rojstva: _____________________________________ Poklic: ____________________ 

Ulica s hišno številka: __________________________________________________________ 

Poštna številka: __________________________ Kraj: ________________________________ 

e- naslov: ________________________________ @ ________________________________ 

Telefon: _______________________________ GSM: ________________________________ 

Ime psa / psice: ______________________________________________________________ 

Poležen: _________________________ Vzreditelj: __________________________________ 

 

Prosim, da se z križcem v krogcu opredelite o Območni skupini. 

Pripadnost OS se v KLNB-ju določi po področnih poštnih številkah in sicer: 

o OS Ljubljana (poštne številke; 1000-1434, 4000-4294, 5000-5297, 6000-6333, 8000-8362) 

o OS Maribor (poštne številke; 2000-2394, 3000-3342 in 9000-9265) 

40. člen Statuta KLNB Slovenije govori: »Vsak član pripada eni od območne skupine. Pri uvrščanju se 

upoštevajo želje člana ter interesi kluba. Praviloma je to prostorsko najbližje ter prometno najbolje 

dostopna skupina.« 

Soglašam, da bom deloval z načeli kluba in se ravnal po veljavnih pravilih KLNB Slovenije in KZS. 

 

Podpis: ___________________________________________________ 

Datum: ___________________________________________________ 

 

Opomba: 

Ob nakupu psa pri slovenskem vzreditelju, vam Klub ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije podarja brezplačno 

članarino za obdobje tekočega leta v katerem ste postali lastnik nemškega bokserja. 

Ob prejemu Vaše izpolnjene in podpisane pristopne izjave boste prejeli po pošti, klubsko izkaznico z nalepko za 

tekoče leto. 
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GDPR IZJAVA 

Spodaj podpisani potrjujem, da lahko Klub ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije moje osebne 

podatke hrani in uporablja na naslednje načine:  

- vodi v seznamih in evidencah, 

- posreduje tretjim osebam v zvezi s paritvijo in legli (KZS, objava v Kinologu in na spletni strani KZS ali        
   v drugih medijih), 
 
- objavlja na spletni strani, v glasilu Boksi ter v ostalih medijih (vključno z elektronskimi), kadar je  to     
  potrebno (poročila, zapisniki, legla, paritve, rezultati kinoloških prireditev in podobno), 
 
- posreduje tretjim osebam v zvezi z nalogo/funkcijo, ki jo opravljam v klubu.  

Prav tako sem v skladu z ZVOP-1 (Zakon o varstvu osebnih podatkov) obveščen o možnosti vpogleda 

ter roku in kraju hrambe mojih podatkov, ki se nahajajo pri tajnici kluba. 

Moška slovnična oblika se uporablja za oba spola. 

Seznanjen sem o možnosti izbrisa, preklica, popravkov ali prenosa mojih osebnih podatkov in 

kontaktnim naslovom preko katerega se te možnosti izvajajo: 

tajnik@klnb-klub.si 

 

Podpis: ___________________________________________________ 

 

Datum: ___________________________________________________ 

 

 

 


