[VSTAVI IME DRUŠTVA UPOKOJENCEV, KI ZBIRA ZAHTEVEK]
[VSTAVI NASLOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV, KI ZBIRA ZAHTEVEK]
PRISTOPNA IZJAVA ZA VZAJEMNI POSMRTNINSKI SKLAD
PRI ZVEZI DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Spodaj podpisani:
*Ime in priimek: …………………………….....................

*Spol: M / Ž

*Naslov, pošta: …………………………………………………………………………………………….
Kontakti telefon:………………….……… Kontaktna el. pošta:………………...................................
*Datum rojstva: …..............................................................
* Član društva upokojencev, vključen v Zvezo društev upokojencev Slovenije (označi)
□ da: ime društva: ……………………………..… št. članske izkaznice: …………………………….
□ ne
Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »ne« označite še sledeče:
□ sem zakonski partner člana društva upokojencev, vključen v Zvezo društev upokojencev Slovenije:
Ime člana, katerega zakonski partner sem: ………………………………………………………….
Ime društva, v katerem je zakonski partner član: ……………………………………………………
Številka članske izkaznice zakonskega partnerja: …………………………………………………..
Številka Vzajemnega posmrtninskega sklada zakonskega partnerja: ……………………………..
□ nisem zakonski partner člana društva upokojencev, vključen v Zvezo društev upokojencev Slovenije
Št. Vzajemnega posmrtninskega sklada:………………………………………………………………
* Obvezni podatki
s podpisom te pristopne izjave:
1. Potrjujem, da se včlanjujem v vzajemni posmrtninski sklad pri Zvezi društev
upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju sklad)
2. Sprejemam pravice in obveznosti članov sklada (vplačila, itd.), kot izhajajo iz Pravilnika o
delu vzajemnega posmrtninskega sklada z dne 21. 6. 2018, ki je dostopen na Zvezi društev
upokojencev
Slovenije,
pri
njenih
članicah
in
na
spletnem
naslovu:
www.zdus-zveza.si/vzajemna-samopomoc.
3. Za upravičenca do izplačila posmrtnine iz sklada določam:
Ime in priimek upravičenca: …………………………….....................
Naslov, pošta upravičenca: ……………………………………………………………………….
Datum rojstva upravičenca:..............................................................
Podatke o upravičencu niso obvezni in jih lahko skladu sporočite tudi naknadno.

4. Potrjujem, da se zgoraj navedeni upravičenec strinja, da skladu posredujem njegove zgornje
osebne podatke.
5. Sem seznanjen, da mora upravičenec po moji smrti za izplačilo na sklad nasloviti zahtevek in
mu predložiti mrliški list ter kopijo osebnega dokumenta.
6. Potrjujem, da sem seznanjen/a s spodnjimi pojasnili glede obdelave mojih osebnih
podatkov.
Kraj: …............................................................
Datum: …..........................................................
Podpis: …………………………………………….
Pojasnila Zveze društev upokojencev Slovenije glede vaših osebnih podatkov:
Kdo zbira moje osebne podatke na tej izjavi?
Vaše osebne podatke iz te pristopne izjave zbira Zveza društev upokojencev Slovenije,
Kebetova 9, 1000 Ljubljana (ZDUS), pri kateri tudi deluje vzajemni posmrtninski sklad. Pri
tem nam pomaga tudi zgoraj navedeno društvo upokojencev, ki podatke zbere v našem
imenu ter nam jih posreduje. Omenjeno društvo prav tako v našem imenu zbira vplačila v
sklad. Z vašimi osebnimi podatki iz te izjave in podatki glede vplačil se tako poleg ZDUS
seznani tudi društvo upokojencev kot naš partner.
Zakaj se uporablja moje osebne podatke?
Vaše osnovne osebne podatke (ime, priimek, naslov, datum rojstva) potrebujemo, da lahko
identificiramo, kdo se v sklad sploh želi včlaniti, da vas v zvezi z delovanjem sklada lahko
kontaktiramo (npr. da vas obvestimo o sejah organov) in da lahko izvajamo svoje obveznosti
do vas. Ti podatki so zato obvezni.
Podatek o datumu rojstva, članstvu v društvu upokojencev in podatek o tem, ali je oseba
zakonski partner člana društva upokojencev, potrebujemo, da lahko preverimo, ali
izpolnjujete pogoje za članstvo v skladu (člana sklada lahko namreč postane samo oseba,
mlajše od 70 let, ki je člani društva upokojencev ali njegov zakonski partner). Ti podatki so
zato prav tako obvezni.
V vključitvijo v sklad sem med članom sklada in ZDUS vzpostavi določeno »pogodbeno
razmerje« v katerem imata obe strani določene pravice in obveznosti, kar predstavlja
zadostno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov.
Kontaktni telefon in naslov el. pošte sta neobvezna podatka in jih uporabimo za lažje
komuniciranje z vami. Podlaga za uporabo teh podatkov je vaša privolitev, ki jo podate s tem,
ko te podatke vpišete v izjavo.
Koliko časa hranite moje osebne podatke?
Osebne podatke članov sklada hranimo ves čas, ko so člani sklada in za potrebe izplačil še
največ šest let po smrti člana.
Kje dobim več informacij glede mojih osebnih podatkov?
Več informacij o uporabi vaših osebnih podatkov lahko dobite osebno na ZDUS, po telefonu
01/62 05 472 ali po el .pošti tajnistvo@zdus-zveza.si.

