DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELENJE
Kidričeva 9/a, 3320 Velenje
ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO POSMRTNINE IZ
VZAJEMNEGA POSMRTNINSKEGA SKLADA PRI
ZVEZI DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Spodaj podpisani:
*Ime in priimek, naslov: …………………………….....................
*Datum rojstva …………….……………………………..
*Št. TRR: …………………………….....................…….
podajam zahtevek za izplačilo posmrtnine iz vzajemnega posmrtninskega sklada
pri Zvezi društev upokojencev Slovenije za sledečega umrlega člana tega sklada:
podatki o umrlem članu sklada:
*Ime in priimek, naslov: …………………………….....................
*Datum pristopa VS: …………………………….....................
*Članska št. VS: …………………………….....................
*Datum rojstva: ………………………………………………….
*Datum smrti: …………………………….....................
*Zadnja plačana članarina za leto: …………………………….....................
* Obvezni podatki
Potrjujem tudi, da sem seznanjen/a s spodnjimi pojasnili glede obdelave mojih
osebnih podatkov (obrni stran!).
Kraj in datum: ….............................................

Podpis: ……………………

Kraj in datum: …............................................................
Tajnik DU
______________

Žig

Obvezne priloge k vlogi:
- kopija mrliškega lista za umrlega člana sklada
- kopija osebnega dokumenta

Predsednik DU
_____________________

-

Pojasnila Zveze društev upokojencev Slovenije glede vaših osebnih
podatkov:

Kdo zbira moje osebne podatke na tej zahtevi?
Vaše osebne podatke iz te zahteve 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.
Zakaj se uporablja moje osebne podatke?
Vaše osnovne osebne podatke (ime, priimek, naslov, datum rojstva) in kopijo
osebnega dokumenta potrebujemo, da vas lahko identificiramo in da lahko preverimo
ali ste upravičenec za izplačilo iz sklada.
Vaš TRR potrebujemo za nakazilo posmrtnine.
V vključitvijo v sklad se je med članom sklada in ZDUS vzpostavi določeno
»pogodbeno razmerje« v korist upravičenca, kar predstavlja zadostno podlago za
obdelavo vaših osebnih podatkov.
Koliko časa hranite moje osebne podatke?
Osebne podatke iz zahtevka hranimo največ šest let po smrti člana, na račun
katerega se glasi vaš zahevek.
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.

