
 

                                                              PRISTOPNA IZJAVA 

 

Priimek in ime :  ............................................................................................................................ 

(vpišite podatke staršev) 

Priimek in ime : ............................................................................................................................. 

(vpišite podatke staršev) 

Otrok: ..............................................................................  dat. rojstva  .......................................... 

Otrok: ..............................................................................  dat. rojstva   ......................................... 

Naslov : ......................................................................................................................................... 

Telefon: .............................................................................. 

Elektronski naslov: .............................................................. 

Izjavljamo, da pristopamo v Drsalno Kotalkarski klub Stanko Bloudek, da sprejemamo akt o 

ustanovitvi kluba,  klubski statut in ostale pravilnike , ter se zavezujemo izpolnjevati sklepe vseh 

organov kluba. 

Aktivni športniki oz njihovi zastopniki se zavezujemo, da bomo zavarovanje za primer poškodb uredili 

pri ustrezni komercialni zavarovalnici in izjavljamo, da v nasprotnem primeru treniramo na lastno 

odgovornost. 

Kraj:   ..........................................                                         Podpis starša ali zakonitega zastopnika 

Datum vloge :    ....................................                              …………………………………………………………….. 

Datum sprejema v klub ....................... 

 

Podpis zakonitega zastopnika kluba in žig 

---------------------------------------------------------  

 



 

 

SPLOŠNI POGOJI in VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
 
 
Društvo si pridržuje pravice do spremembe programov ter odpovedi, kadarkoli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi programa 
ali dela programa bodo po elektronski pošti ali po telefonu obveščeni vsi udeleženci, kupnina oz. razlika v kupnini za neizveden del pa bo v 
celoti povrnjena. V primeru, da je dejavnost posameznega programa prestavljena, vstopnice ostanejo veljavne in kupnina ne bo povrnjena. 
 
Društvo sme uporabiti vse fotografije ter avdio in video vsebine, ki bi morebiti prikazovale udeležence programov in si pridržuje pravico do 
uporabe teh materialov za promocijske namene, objave v medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne namene. Udeleženci se 
odrečejo uveljavljenju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki zadevajo njihovo omembo ali podobnost. Udeleženci se zavedajo, da 
društvo ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so obiskovalci omenjeni ali prikazani. 
 
Udeleženci se strinjajo, da jih lahko predstavniki društva kontaktirajo za obveščanje o programih in prireditvah v okviru društva in sicer na 
kontaktne podatke, ki so jih navedli v prijavnici ali jih sporočili pisno kadarkoli v nadaljevanju sodelovanja. 
 
Udeleženci se vseh programov udeležujejo na lastno odgovornost. Društvo ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane 
predmete ter za morebitne poškodbe. Število mest v okviru posameznega programa je omejeno in velja do zasedbe prostih mest.  
 
Z udeležbo na kateremkoli programu ali prireditvi pod okriljem Društva, za potrebe izvedbe programov, za urejanja vprašanj glede udeležbe 
na programih ali prireditvah in za izstavitev računa, na podlagi privolitve in zakonitega interesa zbiramo nekatere vaše osebne podatke, ki 
so nujno potrebni za izvedbo prijave. Vaša pravica je naša prioriteta in se zavezujemo, da bomo skrbeli za varnost in zasebnost vaših 
podatkov v vseh situacijah.  
 
Katere podatke shranjujemo: 
Ime in priimek otroka in/ali zakonitega skrbnika, elektronski naslov, telefonsko številko, naslov stalnega/začasnega bivališča, številko 
tekočega računa  
Zakaj: 
Podatke bomo uporabili za namen obveščanja o aktivnostih v zvezi programi in prireditvami pod okriljem Društva, za sprotno obveščanje o 
morebitnih spremembah, za vodenje evidence prijavljenih, za izstavitev računov, in sicer do preklica. 
Zbrane podatke bo v osnovi uporabljalo naše Društvo, lahko pa se zgodi, da bodo podatki o vaši prijavi posredovani zunanjemu 
pogodbenemu partnerju, z izključnim namenom zagotavljanja vaše nemotene udeležbe na programih.  
V primeru zahteve za pozabo se bomo odzvali na zahtevo in v celoti odstranili podatke v roku 1 meseca. Zaradi zagotavljanja skladnosti 
postopka prijave in nemotenih procesov organizacije programov ter dela društva bomo ohranili vse posredovane podatke do preklica. 
Varstvo vaših pravic: 
V zvezi z zbranimi podatki imate skladno z določili Uredbe EU 2016/679 (GDPR) pravico do: 
– obveščenosti – imate pravico o pozabi, ki je sprejeta v našem društvu. Vaše podatke lahko preverite na sedežu Društva ali pa s poslanim 
sporočilom na sbl@drsanje.si. Za zagotovitev varnosti izvajamo interna pravila, za določitev identitete pred razkritjem 
– dostopa – vedno imate pravico do dostopa do vseh svojih podatkov preko sbl@drsanje.si. Posredovali vam bomo vse podatke, ki jih 
hranimo v enostavni in pregledni obliki in znotraj okvirov Uredbe EU 2016/679 (GDPR). Rok za odgovor je 1 mesec po prejeti in potrjeni 
zahtevi, običajno pa v 24 urah 
– spremembe – pravico imate do spremembe svojih osebnih podatkov v kolikor so nekonsistentni ali napačni 
– izbrisa – pravica do izbrisa ni pravica v celotnem izbrisu, saj smo dolžni nekatere podatke zagotavljati za druge primere 
– blokade procesiranja – imate pravico do blokade procesiranja, ki jo posredujete na sbl@drsanje.si. V tem primeru imamo pravico shraniti 
podatke, vendar jih ne smemo avtomatsko obdelovati. 
 
Podano soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete oz. se odjavite od prejemanja konferenčnih novic. 

 

 

Podpis starša ali zakonitega zastopnika 

------------------------------------------------------- 

 

mailto:sbl@drsanje.si
mailto: sbl@drsanje.si
mailto: sbl@drsanje.si.


 

 

 

 

 

 


