VLOGA ZA IZDAJO SEZONSKE VSTOPNICE ZA SEZONO 2019
1. Ime: __________________

Priimek: ___________________

Datum rojstva: _____________________

Prebivališče: __________________________________________ Tel. št.: __________________
E-pošta: __________________________________________
2. Naziv pravne osebe: _____________________ Sedež: _________________________ D.Š.: ________________
Tel. št.: __________________ E-pošta: __________________________________________
Vlogo vlagam za izdajo (obkrožite):
A. prenosne sezonske vstopnice za uporabo kopališča Gorenjska plaža v sezoni 2019,
B. neprenosne sezonske vstopnice za uporabo kopališča Gorenjska plaža v sezoni 2019 (obkrožite):
o odrasla oseba / otrok do 15. leta / dijak / študent / upokojenec / invalid.
Spodaj podpisani/-a sem seznanjen/-a s pogoji uporabe sezonske vstopnice, in sicer:
• Prenosne sezonske vstopnice se opremijo z evidenčno številko, ki omogoča beleženje vstopov tako, da
večkratni vstop z isto vstopnico ni mogoč, brez predhodne odjave na recepciji.
• Otroci do 15. leta izkažejo svojo starost z osebnim dokumentom, študenti ter dijaki z veljavno dijaško
ali študentsko izkaznico, upokojenci in invalidi pa s potrdilom ali veljavno izkaznico.
• Vse neprenosne vstopnice se opremijo s fotografijo, imenom in priimkom ter datumom rojstva imetnika
ter z evidenčno številko. V dvomu lahko receptor zahteva, da se imetnik vstopnice izkaže z veljavnim
osebnim dokumentom. Zloraba vstopnice se kaznuje z njenim odvzemom.
• Vstop na kopališče je omogočen le ob uporabi izdane vstopnice (PVC kartica). Prenašanje črtne kode
na druge medije (telefonski aparat, fotokopiranje, ipd.) in uporaba kode je prepovedana. Vsakdo je
dolžan varovati vstopnico pred morebitno zlorabo črtne kode.
• Ob izgubi vstopnice je imetnik vstopnice dolžan takoj obvestiti izdajatelja, to je BIOS, d.o.o., Tržič.
Spodaj podpisani/-a pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki točni
in resnični.
V Tržiču, dne ________________

Podpis:
________________________

Izpolni TPIC Tržič.
Obkrožite:
• račun plačan,
• dokazilo o statusu je bilo predloženo oz. dano na vpogled (neprenosna),
• fotografija je bila posredovana (neprenosna).
Vlagatelju se dodeli sezonska vstopnica z evidenčno št._____________________________.
V Tržiču, dne ________________

žig

Podpis:
________________________
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Soglasje za hrambo in obdelavo osebnih podatkov

Spodaj podpisani/a __________________________________ s svojim podpisom, do
preklica upravljavcu BIOS, d.o.o., Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič na podlagi določil Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov):
-

Podajam soglasje za hrambo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namen izdaje sezonskih
vstopnic Gorenjska plaža
▢ DA / ▢ NE
(ustrezno označi)

Na/V ____________________________, dne _____________________________

________________________________
podpis
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