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SOGLASJE ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Uvodna pojasnila

Športno-rokometno društvo Škofljica (v nadaljevanju: ŠRD Škofljica) zbira in obdeluje osebne podatke
članov za druge namene kot le za izvajanja društvenih aktivnosti, kot jih opredeljujejo temeljni ali drugi
akti društva, zato potrebujemo vaše soglasje.
Vabimo vas, da soglasje natančno preberete, seznanite pa se tudi z društvenimi Pravili o varovanju
zasebnosti, ki so objavljena na spletni strani društva, na voljo pa so tudi v društvenih prostorih.
V primeru, da posameznik ne poda soglasja za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za enega ali več
namenov, navedenih v tem soglasju, to zanj nima nobenih posledic pri koriščenju oz. izpolnjevanju
statutarnih obveznosti članstva in izvajanja društvenih aktivnosti.
Vaše osebne podatke bomo hranili do preklica članstva.
Dostop do vaših osebnih podatkov imata lahko tudi društvena pogodbena obdelovalca; to je
računovodska družba Scorp d.o.o. Ulica 16. maja 6, 1291 Škofljica in Iztoknet - Izdelava spletnih strani,
Iztok Balažic s.p., Cikava 34, 1290 Grosuplje ter v primeru zavarovanj, izbrana zavarovalna družba.
Soglasje lahko kadarkoli prekličete, zahtevate vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos
vaših osebnih podatkov ali podate ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvestite pisno po pošti na naslov
Športno-rokometno društvo Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica ali preko elektronske pošte
sdskofljica@gmail.com.
Za več informacij in dodatna pojasnila vam je na voljo tudi pooblaščena oseba na varstvo osebnih
podatkov, tajnik društva.
V ŠRD Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov,
spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za
namene, navedene v tem soglasju. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo,
ki ureja varstvo osebnih podatkov in društvenimi Pravili o varovanju zasebnosti, ki so objavljena na
spletni strani društva, na voljo pa so tudi v društvenih prostorih.
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SOGLASJE ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Ime in priimek člana/članice: _________________________________________________
Elektronski naslov: _________________________________________________________

Član/-ica podajam izrecno soglasje (označeno z »X«):
o da se moji osebni podatki (ime, priimek, datum rojstva, telesna višina, številka dresa, fotografija, na
kateri se nahajam) posredujejo Rokometni zvezi Slovenije za namen vodenja evidenc in objave
podatkov na spletni strani ter družbenih omrežjih, posredovanja podatkov mednarodnim
organizacijam (IHF, EHF) za namen registracij in tekmovanja;
o da se moji osebni podatki (ime, priimek, datum rojstva, telesna višina, številka dresa, fotografija, na
kateri se nahaja) posredujejo ostalim članom Rokometne zveze Slovenija za namen izdelave
tiskanih in spletnih publikacij ob dogodkih pod okriljem Rokometne zveze Slovenija;
o da ŠRD Škofljica vodi mojo evidence prisotnosti, pri čemer bom kot član (oz. starši ali zakoniti
zastopnik) trenerje obveščal o odsotnosti (v skladu s Pravilnikom o plačevanju članarine in vadnine
v Športno-rokometnem društvu Škofljica);
o da me ŠRD Škofljica obvešča izključno preko elektronske pošte o delovanju društva in novostih,
raznih dogodkih, vabilih na dogodke, izobraževanjih, klubskih akcijah, akcijah sponzorjev in drugih
ponudbah;
o da ŠRD Škofljica fotografira in snema izvajanje društvenih aktivnosti, vključno s tekmovanji, za
namene predstavljanja aktivnosti in društva ter, da nastale fotografije, video- in zvočne posnetke
objavlja na spletni strani ŠRD Škofljica, v občinskem glasilu, v društvenih prostorih, v društvenih
publikacijah in na društvenih profilih (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Issuu).

Spremembo osebnih podatkov posreduje član/-ica na elektronski naslov Športno-rokometnega društva
Škofljica: sdskofljica@gmail.com.
Umik soglasja za zgoraj navedeno zbiranje in obdelavo osebnih podatkov posreduje član/-ica društva
na elektronski naslov Športno-rokometnega društva Škofljica: sdskofljica@gmail.com.
V _________________________, dne ___________

Član/-ica, podpis:_____________________________

Ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, podpis:

_______________________________________

