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SOGLASJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV

Spodaj podpisani/a ______________________________________ izjavljam, da sem seznanjen z naslednjimi
internimi akti upravljavca Zveza društev petanke Slovenije v nadaljevanju: Zveza): Politika o varstvu osebnih
podatkov ZDPS.

Zveza obdeluje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, e-naslov in/ali  telefonsko številko, datum
rojstva, vrsta članstva in druge, ki jih član poda na pristopnici svojemu Klubu/društvu, ki je del Zveze društev
petanke Slovenije

S svojim podpisom upravljavcu Zveza društev petanke Slovenije, DŠ:35978040, 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):

Ustrezno označi:

· podajam izrecno soglasje za hrambo in obdelavo mojih podatkov, za namen 
vodenja evidence članov Zveze ter organizacijo tekmovanj. Skladno s tem 
namenom upravljavcu dovoljujem, da obdeluje podatke, vodi evidence ter 
skrbi za zagotavljanje pravic in obveznosti iz naslova članstva v Zvezi. 

⬜ DA / ⬜ NE

· podajam izrecno soglasje za hrambo in obdelavo mojih podatkov, za 
namen javne objave na spletni strani in socialnih omrežjih Zveze. 
Skladno s tem namenom upravljavcu dovoljujem, da objavi omejene 
podatke in fotografije na spletni strani in socialnih omrežjih Zveze. 

⬜ DA / ⬜ NE

· podajam izrecno soglasje za prejemanje obvestil o dogodkih in 
aktivnostih Zveze. Posameznik se od prejemanja lahko kadarkoli odjavi 
s povratnim sporočilom na kontaktni naslov Zveze na tem Soglasju. 

⬜ DA / ⬜ NE

S  podpisom soglašam, da se zgoraj navedeni osebni podatki v okviru delovanja Zveze lahko uporabljajo za
namene avtomatiziranih ter neavtomatiziranih obdelav, profiliranja in segmentiranja za namene, s katerimi bo
organizacija tekmovanj in ostalih potreb Zveze prilagojena mojim potrebam. 

Zveza društev petanke Slovenije bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo
do  morebitnih  neupravičenih  razkritij  podatkov  nepooblaščenim  osebam.  Zveza  se  zavezuje,  da  osebnih
podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi brez pridobitve pisne privolitve posameznika, razen
sodelujočim mednarodnim organizacijam, ki izvajajo organizacijo tekmovanj  na mednarodnem nivoju (zunaj
pristojnosti nacionalne Zveze). 

Kadarkoli lahko od Zveze zahtevate tudi:
- izpis svojih osebnih podatkov, ki jih društvo uporablja
- popravke in dopolnitve osebnih podatkov v obsegu, ki ga predvidevajo rubrike soglasja
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Zveza bo podatke obdelovala do preklica oziroma prekinitve članstva v Zvezi (članstvo v ZDPS brez osnovnih
podatkov člana ni mogoče). 

Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov na isti način kot sem
privolitev podal/a. 

Seznanjen/a  sem,  da  imam glede  osebnih  podatkov,  ki  se  nanašajo  name,  pravico  seznanitve,  dopolnitve,
popravka,  omejitve  obdelave,  izbrisa,  prenosljivosti  in  ugovora  (vključno  s  pravico  do  pritožbe  pri
Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).

Podrobnejše informacije o tem, kako Zveza ravna z osebnimi podatki, so vam na voljo na http://zdps.si/ oziroma 
v dokumentu Politika o varstvu osebnih podatkov ZDPS. Navedeni naslov je tudi kontaktni naslov Zveze.

Matično društvo/klub člana: ________________________                     Datum izpolnitve:__________________

Podpis člana: ______________________




