SOGLASJE ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Uvodna pojasnila
ŠD Narodni dom (v nadaljevanju ŠD ND) 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 spletnih straneh 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 družba
DATASTAT d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana in URBIT, informacijske tehnologije d.o.o.,
Klopčičeva ul. 2, 1000 Ljubljana.
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 ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte
info@narodnidom.si. Za več informacij in dodatna pojasnila vam je na voljo tudi pooblaščena oseba na
varstvo osebnih podatkov, Barbara Krajnc.
V ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana, 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 spletnih straneh društva, na voljo pa so tudi v društvenih prostorih.
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SOGLASJE ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
S podpisom tega soglasja se strinjam, da lahko ŠD ND osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva,
naslov, ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, elektronsko pošto in telefon člana, v primeru
otroka pa še elektronsko pošto in telefon starša oz. zakonitega zastopnika) zbira, obdeluje, uporablja in
shranjuje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (ZVOP-1 in kasnejše
spremembe) in Splošno uredbo o varstvu podatkov za naslednje namene:
 da ŠD ND vodi evidenco dolgotrajnejših poškodb ali bolezni zaradi katerih je član/-ica
nezmožen/-na obiskovati vadbo več kot 30 dni, kar je osnova za vračilo vadnine, pri čemer
bom vodnike in trenerje obvestil/-a o boleznih oz. poškodbah, ki bi lahko moteče vplivale oz.
slabšale zdravstveno stanje.
 da me ŠD ND preko elektronske pošte obvešča o drugih ponudbah in dogodkih ŠD ND, ki niso
opredeljene v Pravilih ŠD ND (npr. ponudba za uporabo telovadnice, vabilo k sponzoriranju
dogodkov, ki jih organizira društvo in podobno);
 da ŠD ND fotografira in snema izvajanje društvenih aktivnosti, ki so opredeljene v Pravilih ŠD
ND, vključno z tekmovanji, za namene predstavljanja aktivnosti in društva ter da nastale
fotografije, video- in zvočne posnetke objavlja na spletni strani ŠD ND, v društvenih prostorih,
v društvenih publikacijah in na društvenih profilih Facebook, YouTube in Instagram.


To soglasje dajem za sebe______________________________
(ime in priimek)



To soglasje dajem za mojega otroka __________________________
(ime in priimek)

 da ŠD ND za mojega otroka ____________________________ (ime in priimek) zbira in
obdeluje osebne podatke za namene registracije tekmovalcev pri Gimnastični zvezi Slovenije
(GZS) za sodelovanje na gimnastičnih tekmovanjih v Sloveniji ali izven nje, vključno z državah
izven EU in da objavlja rezultate tekmovanj bodisi na spletnih straneh ŠD ND, bodisi na spletnih
straneh organizatorjev takih tekmovanj in GZSe. Praviloma se pri objavljanju rezultatov iz
tekmovanj navaja ime in priimek tekmovalca/tekmovalke in društvo, katere član/i-ca je.

Podpis člana oz. starša ali zakonitega zastopnika: _______________________________
Datum: _______________________________
Kraj: _________________________________

