Športno-rokometno društvo Škofljica
Šmarska cesta 3
1291 Škofljica
e-pošta: sdskofljica@gmail.com
splet: http://www.srd-skofljica.si

SOGLASJE ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV –
nečlani društva

Uvodna pojasnila

Športno-rokometno društvo Škofljica (v nadaljevanju: ŠRD Škofljica) zbira in obdeluje osebne podatke
članov in nečlanov 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.
Vaše osebne podatke bomo hranili do vašega preklica.
Dostop do vaših osebnih podatkov imata lahko tudi društveni pogodbeni obdelovalec; to je Iztoknet Izdelava spletnih strani, Iztok Balažic s.p., Cikava 34, 1290 Grosuplje.
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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Ime in priimek: ____________________________________________________________
Firma: ___________________________________________________________________
Elektronski naslov: _________________________________________________________

Športno-rokometno društvo Škofljica zbira in uporablja elektronske naslove posameznikov za pošiljanje
obvestil o dogodkih in aktivnosti društva. Obvestila pošilja maksimalno 1x mesečno. Podatki se hranijo
do preklica. Posameznik se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavi s povratnim sporočilom. To
storite s povratno e-mail pošto z zahtevo za prenehanje pošiljanja.

Podajam soglasje (označeno z »X«):
o za uporabo elektronskega naslova za potrebe obveščanja o aktivnostih in dogodkih Športnorokometnega društva Škofljica
o zbiranje in obdelavo osebnih podatkov nečlanov društva za namene delovanja društva za
obveščanja o delovanju društva in novostih, raznih dogodkih, vabilih na dogodke in drugih
ponudbah.
Spremembo osebnih podatkov posredujete na elektronski naslov Športno-rokometnega društva
Škofljica: sdskofljica@gmail.com.

Umik soglasja za zgoraj navedeno zbiranje in obdelavo osebnih podatkov posredujete na elektronski
naslov Športno-rokometnega društva Škofljica: sdskofljica@gmail.com.

V ___________________, dne ___________

Ime in priimek, podpis:__________________

Ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, podpis:

_______________________________________

