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ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О АДМИНИСТРИРАЊУ ИНТЕРНЕТ
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ УДФС И НАЛОГА НА ДРУШТВЕНИМ
МРЕЖАМА

V.

РЕГИСТАР ЧЛАНОВА
Члан 31.

Опција „Мој физио“ у оквиру Интернет презентације служи искључиво као
јавни електронски регистар дипломираних чланова Удружења и има за сврху
олакшавање комуникације између професионалаца чланова Удружења и шире.
Члан 32.
Лични профил у оквиру опције „Мој физио“ се отвара на основу личног захтева
дипломираног члана УДФС искључиво на добровољној основи.
Профил у оквиру „Мој физио“ опције могу имати само пуноправни чланови
Удружења испуњавањем обавеза прописаним члановима 13., 18. и 22. Статута УДФС.
Поседовање профила у регистру чланова на Интернет страници је у потпуности
бесплатно.
У случају да члан не испуњава обавезе предвиђене чланством или у неком од
случајева из чланова 20. и 21. Статута, Удружење задржава право да профил члана
обрише из регистра.
Чланство у УДФС не подразумева и аутоматско поседовање профила у
електронском регистру чланова на Интернет презентацији.
Члан 33.
Приликом предавања писменог захтева за отварање профила у регистру члан
Удружења је дужан доставити копију уверења о дипломирању или копију дипломе.
Потписивањем обрасца писменог захтева, члан писмено даје изјаву да ослобађа
одговорности Удружење за сваку активност или последицу насталу на основу
објављивања личног контакта на профилу у оквиру регистра чланова.
Уједно потписивањем изјаве члан ослобађа одговорности Удружење за случај
неистинитости пружених података о себи.
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Члан 34.
Лични профил у оквиру регистра чланова може да се састоји из фотографије,
године рођења, података о завршеном школовању и месту пребивалишта / рада.
Приликом давања писмене изјаве из члана 33. овог Правилника, члан може
доставити формалну фотографију.
Лични је избор коју врсту контакт форме члан жели да се објави на профилу,
број телефона, маил адресу, адресу становања / рада и слично.
Члан 35.
Уколико Уредник маркетинга / администратор сматра да је фотографија
недовољно формална за објављивање као и информације у текстуалној биографији,
има дужност да одбије објавити такве материјале до испуњења захтева члану за
корекцијом.
Такође уколико је биографија или фотографија у супротности са неким од
одредаба аката Удружења, нарочито Етичког кодекса, администратор такође има
обавезу да не објави такав профил.
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