
 

 

                    PRISTOPNA IZJAVA IN PRIJAVNICA  

v ŽOK in OK MISLINJA  

Priimek in ime:  

Datum rojstva:  

Naslov bivališča:  

EMŠO:  

E-mail za obveščanje:  

Telefon za obveščanje:  

Razred  

Podatki o zakonitem zastopniku (za člane mlajše od 18let) 

Priimek in ime:  

Naslov:  

Pošta:  

E- mail za obveščanje:  

Telefon:  

 
Pojasnila članom OK in ŽOK Mislinja glede Splošne uredbe GDPR z dne 25. 5. 2018 
 
V želji po čim večji skladnosti obdelave osebnih podatkov članov Odbojkarskih klubov Mislinja z novo Splošno 

uredbo o varstvu podatkov, vas želimo seznaniti z namenom obdelave podatkov in pravicami, ki vam jih ta uredba 

prinaša.  

Vsak član društva ima pravico izvedeti, kateri njegovi osebni podatki se v društvu obdelujejo (zbirajo), koliko časa 

in v katere namene. Kluba obdelujeta naslednje podatke svojih članov: ime, priimek, spol, kraj in datum rojstva, 

naslov, poštna številka in kraj prebivališča, EMŠO, elektronski naslov za obveščanje, telefonska številka za 

obveščanje, leto vpisa v Klub, udeležba članov na treningih, udeležba in rezultati članov na tekmovanjih, fotografije 

članov, evidenca obveznosti ter prejetih plačil člana. 

Navedene podatke kluba obdelujeta na podlagi 6.(1b) člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava je 

potrebna za izvajanje »pogodbe«, katere pogodbena stranka je član kluba, na katerega se nanašajo podatki. V 

skladu z mnenjem Informacijskega pooblaščenca je mogoče izpolnitev prijavnice društva obravnavati kot sklenitev 

»pogodbe«. Omenjene podatke posameznega člana bosta kluba obdelovala do pisnega preklica člana/ice. 

Nekateri podatki niso nujno potrebni za izvajanje pogodbe in jih kluba obdelujeta na podlagi ločene pisne 

privolitve članov z namenom uspešnega izvajanja osnovnih nalog klubov. Za mladoletne člane/ice podajo 

privolitev v zbiranje in obdelavo omenjenih podatkov starši oz. zakoniti zastopniki.  



 
 
 
Soglasje o hrambi in obdelavi osebnih podatkov 
 

Podpisani soglašamo z obdelavo naslednjih podatkov (svoje strinjanje označite tako, da prekrižate kvadratek 

pred trditvijo): 

 Da lahko klub za obveščanje in lažjo komunikacijo z člani in zakonitimi zastopniki člana hrani in obdeluje zbrane 
kontaktne podatke člana in staršev;  

 Da lahko klub objavi fotografije člana s treningov in tekmovanj za namen dokumentiranja in obveščanja javnosti 
o  treningih in tekmovanjih, 

 Da lahko klub objavi ime in priimek člana, ki je sodeloval na posameznem dogodku in/ali je dosegel 
prepoznaven uspeh za namen dokumentiranja in obveščanja javnosti, 

 Da se osebni podatki člana uporabijo v prijavi na razpis Občine Mislinja za sofinanciranje programov športa in 
drugih razpisih, ki tovrstne osebne podatke zahtevajo; 

 

OK in ŽOK Mislinja se zavezujeta, da bodo javno objavljene le informacije, ki ne posegajo v 

zasebnost posameznika. Pridobljene podatke bomo varovali v skladu z Zakonom o varstvu 

podatkov (UL RS št.59/99 in 59/01). 

V kolikor podpisani ne soglašate s posameznimi postavkami, omenjeni podatki pa se zbirajo v okviru skupinskih 

dejavnosti in dogodkov, član oz. starši prevzemajo odgovornost, da pri poteku dejavnosti na svoje nesoglašanje 

opozorijo oz. se iz zbiranja podatkov izločijo (npr. opozori trenerja pri izvajanju meritev gibalnih sposobnosti; skrije 

obraz med fotografiranjem dejavnosti; ipd.). Prav tako prevzamete tveganje, da ne boste pravočasno in ustrezno 

obveščeni o vseh dejavnostih Klubov. 

IZJAVA: Spodaj podpisani/a  želim postati član kluba in potrjujem, da sem seznanjen s temeljnim aktom 

društva, z namenom obdelave osebnih podatkov in s pravicami, ki mi pripadajo v zvezi z obdelavo osebnih 

podatkov. S svojim podpisom potrjujem, da sem seznanjen z Internim pravilnikom o plačevanju članarine, 

z klubskimi pravili,  pravilniki OZS in se zavezujem, da bom upošteval Statut OK in ŽOK Mislinja.. 

 

Kraj in datum: ________________________ 

Podpis člana oz. zakonitega zastopnika: ________________________________ 

 

 

 

 

 

 


