Smučarski klub Črna na Koroškem
Center 101
2393 Črna na Koroškem

PRISTOPNA IZJAVA
Ime: ................................................................................... Priimek: .......................................................................
Ime starša ali skrbnika:…………………………………………………… Priimek: …………………………………………………………………..
Naslov: ......................................................................................................................................................................
Poštna številka: ............................................................. Kraj: ..................................................................................
Datum rojstva: .................................... Kraj rojstva: ............................................................................. Spol: M Ž
Telefon: ........................................................................................... GSM: .............................................................
Telefon starša: ................................................................................. GSM starša: ...................................................
Elektronski naslov: ....................................................................................................................................................
S podpisom izjavljam, da želim postati član-ica smučarskega kluba TAB ČRNA in da sprejemam statut kluba
ter sem se pripravljen-a ravnati po njem. Članstvo v klubu je prostovoljno in na lastno odgovornost.
S podpisom se obvezujem, da bom članarino poravnal-a v rokih, ki jih določa SK ČRNA - TAB in
se strinjam s splošnimi pogoji objavljenimi na www.skcrna.si.
S podpisom dovoljujem, da se podatki tekmovalca in fotografije lahko objavljajo na vseh družabnih omrežjih.
. Seznanjen/a sem, da lahko kadarkoli zahtevam:
• ODJAVO od prejemanja obvestil s posredovanjem pisne zahteve na naslov Smučarsko
društvo Črna - TAB, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
• POPRAVEK mojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov Smučarsko
društvo Črna - TAB, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
• TRAJEN IZBRIS mojih osebnih podatkov, ki jih hrani društvo, s posredovanjem zahteve na
naslov Smučarsko društvo Črna - TAB, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
• IZVOZ in VPOGLED osebnih podatkov, ki jih hrani društvo o meni, s posredovanjem zahteve
na naslov Smučarsko društvo Črna - TAB, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
S svojim podpisom dovoljujem SK Črna, da zbira, obdeluje in uporablja moje osebne podatkov za potrebe
delovanja društva, pri čemer je dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
Dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in
vsebuje moje posnete podatke.

S svojim podpisom dovoljujem Smučarskemu društvu Črna -TAB (v nadaljevanju SK ČRNA), da hrani, obdeluje in
uporablja moje osebne podatke za potrebe opravljanja svoje dejavnosti v skladu s Splošno EU Uredbo General
Data Protection Regulation (GDPR - 2016/679, slovenska različica: http://bit.ly/Coda_GDPR) Evropskega Sveta z
dne 27. aprila o varstvu osebnih podatkov, z ZDru-1-UPB2 in na podlagi druge področne nacionalne splošno
veljavne zakonodaje, ki ureja delovanje društva. Seznanjen(a) sem, da SK ČRNA ureja varstvo podatkov s Statutom
in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Izjavljam, da so navedeni osebni podatki točni, in da sem seznanjen
s svojimi pravicami, ki jih določa GDPR.

Datum: __________________

Podpis člana: _____________________________________

Podpis starša ali skrbnika: ____________________________
IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI S STRANI DRUŠTVA
V Smučarskem društvu Črna - TAB bomo osebne podatke članov uporabljali za namene članskega
razmerja in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
Vaš izbrani naslov bomo uporabljali izključno za pošiljanje obvestil vezanih na društvo.
Vaš izbrani naslov bomo uporabljali za pošiljanje novic do poteka članstva oz. prejetja vaše odjave

