PRISTOPNA IZJAVA
za članstvo v klubu OptiTech (v nadaljevanju OTK) podjetja Syngenta Agro d.o.o.
Ime*:
Priimek*:
Ulica in hišna številka*:

Vsako leto na svoji kmetiji porabim za
več kot 500 EUR FFS, semena hibridov
koruze in semena hibridnega ječmena:
da




ne






Kraj*:
Poštna številka*:

Na svoji kmetiji pridelujem približno
naslednje površine posameznih kultur*:

Datum rojstva*:



koruza

ha



žita

ha

Telefon:
GSM:



krompir

ha



oljna ogrščica

ha

E-pošta:



hmelj

ha

Davčna številka:



buče

ha



vrtnine

ha



vinska trta

ha



sadjarstvo

ha



jagode

ha



travinje

ha



ostalo

ha

Kako želite prejemati obvestila OTK?

 po navadni pošti
 po elektronski pošti

(

)

*Podatki, označeni z zvezdico, so nujno potrebni za včlanitev!
Kot bodoči/a član/ica kluba OptiTech s podpisom dovoljujem družbi Syngenta Agro d.o.o., da moje osebne podatke
zbira in obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04, str. 10389) z namenom
pošiljanja strokovnih informacij s področja varstva rastlin, pošiljanja promocijskega gradiva, pošiljanja vabil v
zvezi z aktivnostmi kluba OptiTech ter za nakazilo zneska popusta za letni nakup Syngentinih sredstev za varstvo
rastlin, in to za čas delovanja kluba OptiTech oz. do mojega izstopa iz članstva v klubu. S podpisom hkrati potrjujem
resničnost navedenih podatkov.

Datum:

Podpis:

Pravila sodelovanja in članstva v klubu OptiTech (v nadaljevanju OTK)
 Član OTK lahko postane tisti, ki ustrezno izpolni pristopno izjavo in jo preda Syngenti Agro
d.o.o. na OTK srečanjih ali pa ustrezno izpolnjeno pristopno izjavo pošlje na naslov: Syngenta
Agro d.o.o., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana.
 Člani OTK lahko postanejo le polnoletne fizične osebe, ki so nosilci kmetijske dejavnosti na
kmetijskem gospodarstvu oz. imajo opravljen izpit v skladu s Pravilnikom o strokovnem
usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine (UL RS, št. 36/2000 in 41/2004).
 Član OTK lahko postane tisti, ki v pristopni izjavi potrdi, da je njegova skupna letna poraba
FFS, semena hibridov koruze in semena hibridnega ječmena najmanj 500 EUR.
 Syngenta Agro d. o. o. izda člansko izkaznico ob prejemu pristopne izjave na OTK srečanjih oz.
najkasneje v enem mesecu.
 Članska izkaznica OTK je družinska. To pomeni, da jo lahko uporabljajo tudi ostali družinski
člani kmetijskega gospodarstva.
 Vsak član OTK je dolžan takoj obvestiti Syngento Agro d. o. o. o morebitnih spremembah
osebnih podatkov, navedenih v pristopni izjavi.
 Članstvo v OTK se lahko uveljavlja le na področju Republike Slovenije.
 Z izpolnitvijo in podpisom pristopne izjave v članstvo OTK član potrjuje, da se strinja z
načinom in pravili delovanja OTK. Član se strinja, da lahko OTK podatke o svojih članih
obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja brez omejitev za potrebe delovanja OTK tudi izven
meja Republike Slovenije 10 let od podpisa pristopne izjave oz. do pisnega preklica članstva.
 V primeru izgube ali kraje članske izkaznice je član dolžan o dogodku nemudoma obvestiti
Syngento Agro d. o. o., ki mu izda novo izkaznico.
 Član izstopi iz OTK tako, da o tem pisno obvesti Syngento Agro d. o. o. in vrne člansko
izkaznico.
 Syngenta Agro d. o. o. lahko v primeru zlorabe v vsakem trenutku po lastni presoji brez
obrazložitve prekine članstvo ter prekliče vse pridobljene ugodnosti člana. Razlogi za prekinitev
članstva so lahko zloraba članske izkaznice in morebitnih programov ugodnosti s strani člana z
namenom pridobivanja koristi, do katerih član ni upravičen, kriminalna dejanja ali nemoralna in
neetična dejanja.
 Če je član kluba neaktiven (se ne udeleži niti enega OTK srečanja v 2 letih), se samodejno
izbriše iz članstva OTK.
 Syngenta Agro d. o. o. si pridržuje pravico spreminjanja in dopolnjevanja pravil OTK ter
aktivnosti in programa ugodnosti OTK, o čemer bo občasno obveščala člane.
 Syngenta Agro d. o. o. obvešča člane o dejavnostih OTK po navadni pošti, elektronski pošti,
s sporočili SMS, po telefonu in po spletu glede na željo člana.
OptiTech klub organizira Syngenta Agro d. o. o., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana

