
 

PRIJAVNICA k vadbi v OK Bled  
v sezoni 201__/1__ Kraj vadbe (OŠ): _________________________________ 

 

 

 
Podatki o otroku:  ime in priimek: ________________________________________________________________________  datum rojstva: ________________________________________________________________________  naslov bivanja: ________________________________________________________________________  OŠ in razred: ________________________________________________________________________  telefon: ________________________________________________________________________  
Podatki o starših / skrbnikih:  ime in priimek: ________________________________________________________________________  telefon: ________________________________________________________________________  E-mail: ________________________________________________________________________ Vadnino bom poravnaval (obkroži): A) letno (enkratno plačilo  do konca septembra) B) mesečno (10 plačil)   na TRR: SI56 0700 0000 1371 670  Podpisani izjavljam: 
- Da smo seznanjeni s pogoji vadbe objavljenimi na: https://www.okbled.si/ 
- Da smo oz. bomo poskrbeli za ustrezno nezgodno zavarovanje otroka, ki bo veljavno tudi v časih treningov, tekmovanj in potovanj na vadbo in tekmovanja. 
- Da se za potrebe kluba in za komunikacijo z otroki in starši strinjamo s hranjenjem osebnih podatkov v elektronski obliki in z obveščanjem o zadevah kluba po elektronskih medijih (telefon, SMS, e-mail — več o tem na spletni strani kluba). Kraj in datum:  ______________________________ Podpis staršev / skrbnikov:   

 

OK Bled 
IZJAVA v skladu z uredbo 

GDPR _____________________________________________ 
 

 

 
 V skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) vas obveščamo, da bo OK Bled kot upravljavec, vaše osebne podatke zbrane s prijavnico k vadbi ali s pristopno izjavo v članstvo društva (polnoletni člani) hranil in uporabljal zgolj za namen poslovanja društva in pošiljanja obvestil o dogodkih in aktivnosti društva po pošti ali po elektronskih medijih.  Za namene promocije svoje dejavnosti bo klub občasno uporabljal izbrane osebne podatke svojih članov, kot so fotografije s treningov in tekem, imena in priimke ter starost članov oziroma tekmovalcev in ime osnovne šole ter kraj.  OK Bled vaših osebnih podatkov ne bo posredoval drugim organizacijam. S podpisom na prijavi k vadbi ali pristopni izjavi se upošteva, da ste privolili v tak način uporabe podatkov. V skladu s to privolitvijo se bodo vaši osebni podatki hranili trajno. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s sporočilom na elektronski naslov odbojka@okbled.si ali s pisnim dopisom na naslov društva. Kot posameznik ste v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov upravičeni od upravljavca kadarkoli zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Upravičeni ste tudi do ugovora o obdelavi osebnih podatkov ter do prenosljivosti osebnih podatkov. V kolikor bi smatrali, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu s podanim soglasjem, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu.  S podpisom, izjavljam, da sem seznanjen s pravico, da lahko kadarkoli s pisno izjavo zahtevam, da OK Bled trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za zgoraj navedene namene. Ime in priimek člana  oziroma starša / skrbnika 

(tiskano ime in priimek, kraj) 

 
Mladoletna oseba, ki jo zastopam 
(tiskano ime in priimek, kraj)     Kraj in datum ter PODPIS 

 
  


