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PRAVILA O VAROVANJU ZASEBNOSTI 

V Športno-rokometnem društvu Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, kot upravljavcu in 
obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše 
osebne podatke skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in 
društvenimi pravili o varovanju zasebnosti: 

 - Pravila o varovanju zasebnosti – člani društva 

 - Pravila o varovanju zasebnosti – nečlani društva 

 

PRAVILA O VAROVANJU ZASEBNOSTI – ČLANI DRUŠTVA 

1. V Športno-rokometnem društvu Škofljica (v nadaljevanju: 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 in v obsegu, 
kot je to nujno potrebno oziroma za določene namene na podlagi vašega soglasja. 

2. Pooblaščena oseba ŠRD Škofljica, kot upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov, je 
predsednik društva. 

3. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ŠRD Škofljica je tajnik društva, ki je dosegljiv 
na naslovu Športno-rokometno društvo Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica ali po 
elektronski pošti sdskofljica@gmail.com. 

4. Dostop do vaših osebnih podatkov imata lahko tudi društvena pogodbena obdelovalca, to sta 
računovodska družba Rink servis d.o.o., Škurhova ulica 5, 1292 Ig in Iztoknet - Izdelava spletnih 
strani, Iztok Balažic s.p., Cikava 34, 1290 Grosuplje ter v primeru zavarovanj, izbrana 
zavarovalna družba. 

5. ŠRD Škofljica na podlagi pristopne izjave zbira naslednje osebne podatke posameznika – 
člana/-ice društva: ime in priimek, datum rojstva, naslov, kraj rojstva, spol, elektronsko pošto in 
telefon člana, v primeru otroka pa še ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, naslov, 
elektronsko pošto in telefon starša oz. zakonitega zastopnika. 

6. ŠRD Škofljica zbira in obdeluje osebne podatke članov društva za namene delovanja društva, 
kot to izhaja iz statuta in ostalih aktov ŠRD Škofljica (statutarne obveznosti in obveznosti, 
povezane s članstvom v društvu) in je taka obdelava osebnih podatkov v interesu društva in 
članov.  

7. Za druge namene zbiranja in obdelave osebnih podatkov članov pa bo ŠRD Škofljica zbiralo in 
obdelavo osebne podatke na podlagi soglasja za: 

a)  vodenje evidence prisotnosti članov/-ic na treningih, kar je osnova za plačilo vadnine, pri 
čemer mora član/-ica (starši ali zakoniti zastopnik) trenerje obvestiti o odsotnosti (v skladu s 
Pravilnikom o plačevanju članarine in vadnine v Športno-rokometnem društvu Škofljica); 
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b)  obveščanje izključno preko elektronske pošte o delovanju društva in novostih, raznih 
dogodkih, vabilih na dogodke, izobraževanjih, klubskih akcijah, akcijah sponzorjev in  drugih 
ponudbah;   

c)  fotografiranje in snemanje 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); 

d)  zbiranje in posredovanje osebnih podatkov (ime, priimek,  datum rojstva, telesna višina, 
številka dresa, fotografija, na kateri se nahaja član/-ica) tretjim osebam za namene vodenja 
evidenc in registracije tekmovalcev pri Rokometni zvezi Slovenije za sodelovanje na 
rokometnih tekmovanjih v Sloveniji ali izven nje, vključno v državah izven EU, za objavljanje 
rezultatov tekmovanj bodisi na spletni strani ŠRD Škofljica, bodisi na spletnih straneh 
organizatorjev takih tekmovanj in Rokometne zveze Slovenije, posredovanja podatkov 
mednarodnim organizacijam (IHF, EHF) za namen registracij in tekmovanja;  

e) da se osebni podatki članov/-ic (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; 

8. V primeru otroka privolitev za vpis v društvo (Pristopna izjava) opredeljuje statut, zbiranje in 
obdelava osebnih podatkov otroka za druge namene (točka 7. teh Pravil) pa se izvaja le na 
podlagi soglasja, ki ga podpišeta eden od staršev ali zakoniti zastopnik. 

9. V primeru, da posameznik ne zagotovi osebnih podatkov, ki so potrebni za namene izvajanje 
statutarnih obveznosti, ŠRD Škofljica ne more zagotoviti izpolnjevanja svojih obveznosti iz 
statuta in ostalih aktov ali zakonskih obveznosti, kar pomeni, da članstva v društvu ni mogoče 
zagotoviti. 

10. V primeru, da posameznik ne poda soglasja za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za 
druge namene (enega ali več ali vse), navedenih v soglasju, to zanj nima nobenih posledic pri 
koriščenju oz. izpolnjevanju statutarnih obveznosti članstva in izvajanja društvenih aktivnosti. 

11. ŠRD Škofljica ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim osebam, razen v primerih in za 
namene, opredeljene v teh pravilih in soglasju (tč. 7 teh Pravil). 

12. Naša spletna stran lahko v brskalnik vašega računalnika odloži tako imenovani »piškotek«. 
Več o tem v zavihku Podrobne informacije, pred potrditvijo sprejema »piškotkov«. 

13. Vaše osebne podatke bomo hranili do preklica članstva. 
14. Vaše pravice kot posameznika v primeru danega soglasja so opredeljene z veljavno 

zakonodajo. 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. 

15. ŠRD Škofljica zagotavlja, da bo izvajalo vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za 
zagotovitev varstva osebnih podatkov. 

16. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo ŠRD Škofljica nemudoma izvedel vse notranje 
in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, 
vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ 
v Republiki Sloveniji. 

17. Glede vprašanj varstva osebnih podatkov lahko posameznik poda pritožbo tudi pristojnemu 
nadzornemu organu, tj. Informacijski pooblaščenec RS. 

18. Pravila o varovanju zasebnosti ŠRD Škofljica se bodo po potrebi dopolnjevala in društvo bo 
zagotovilo ustrezno in sprotno obveščanje članov o tem. 

19. Pravila o varovanju zasebnosti ŠRD Škofljica so objavljena na društveni spletni strani, na voljo 
pa so tudi v društvenih prostorih. 

 



 

PRAVILA O VAROVANJU ZASEBNOSTI – NEČLANI 

1. V Športno-rokometnem društvu Škofljica (v nadaljevanju: 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 in v 
obsegu, kot je to nujno potrebno oziroma za določene namene na podlagi vašega soglasja. 

2. Pooblaščena oseba ŠRD Škofljica, kot upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov, je 
predsednik društva.  

3. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ŠRD Škofljica je tajnik društva, ki je dosegljiv 
na naslovu Športno društvo Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica ali po elektronski pošti 
sdskofljica@gmail.com. 

4. Dostop do vaših osebnih podatkov imata lahko tudi društvena pogodbena obdelovalca, to sta 
računovodska družba Rink servis d.o.o., Škurhova ulica 5, 1292 Ig in Iztoknet - Izdelava 
spletnih strani, Iztok Balažic s.p., Cikava 34, 1290 Grosuplje.  

5. ŠRD Škofljica zbira naslednje osebne podatke posameznika – nečlana/-ice društva: ime in 
priimek, firma, elektronska pošta, v primeru otroka pa še razred, ki ga obiskuje, ime in priimek 
starša oz. zakonitega zastopnika, naslov, elektronsko pošto in telefon starša oz. zakonitega 
zastopnika. 

6. ŠRD Škofljica zbira in obdeluje osebne podatke nečlanov društva iz prejšnje točke na podlagi 
soglasja, in sicer za namene delovanja društva, za  obveščanja o delovanju društva in 
novostih, raznih dogodkih, vabilih na dogodke in drugih ponudbah. 

7. ŠRD Škofljica ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim osebam, razen v primerih in za 
namene, opredeljene v teh pravilih in soglasju. 

8. Naša spletna stran lahko v brskalnik vašega računalnika odloži tako imenovani »piškotek«. 
Več o tem v zavihku Podrobne informacije, pred potrditvijo sprejema »piškotkov«. 

9. Vaše osebne podatke bomo hranili do vašega preklica, ŠRD Škofljica pa bo osebne podatke 
uporabljal samo pri ponudnikih programske opreme za pošiljanje elektronskih sporočil, ki 
zagotavljajo spoštovanje tehničnih in organizacijskih varnostnih mehanizmov pri posredovanju 
elektronskih sporočil. 

10. Vaše pravice kot posameznika v primeru danega soglasja so opredeljene z veljavno 
zakonodajo. 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. 

11. ŠRD Škofljica zagotavlja, da bo izvajalo vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za 
zagotovitev varstva osebnih podatkov. 

12. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo ŠRD Škofljica nemudoma izvedel vse notranje 
in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, 
vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ 
v Republiki Sloveniji. 

13. Glede vprašanj varstva osebnih podatkov lahko posameznik poda pritožbo tudi pristojnemu 
nadzornemu organu, tj. Informacijski pooblaščenec RS. 

14. Pravila o varovanju zasebnosti ŠRD Škofljica za nečlane so objavljena na spletni strani 
društva, na voljo pa tudi v društvenih prostorih. 

 

 

Škofljica, 9. 5. 2023 
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