PLAVALNI KLUB Celulozar Krško
CKŽ 130 p.p. 6
8270 KRŠKO
www.plavalniklub-celulozar.si
pk.celulozar@gmail.com

PRISTOPNA IZJAVA
Ime in priimek: ……………………………..………………………………………………………………………………………………………..
Ime in priimek starša/ zakonitega zastopnika: …………………………………………………………………………………..
(obvezno za člane kateri niso polnoletni)

Naslov člana/ice: ………………………………………………………………………………………………………….……………………….
Datum rojstva člana/ice: ………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonska številka člana/ice: …………………………………………………………………………………………………….………..
Telefonska številka starši: …………………………………………………………………………………………………………………….
Elektronski naslov člana/ice: ……………………………………………………………………………………………………………….
Elektronski naslov starši: ………………..……………………………………………………………………………………………………

S podpisom izjavljam, da želim postati član-ica Plavalnega kluba Celulozar Krško in da
bom spoštoval-a določila statuta, ostale akte in pravila tega društva.
Datum: ……………………………………….

Podpis: …………..…………………………………

PISNO SOGLASJE STARŠA/ ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
(za včlanitev otroka mlajšega od 15 let)

Spodaj podpisani …………………………………………..……. soglašam, da se ………………………….………………………
včlani v Plavalni klub Celulozar Krško in po potrebi vozi na različna tekmovanja v vozilih, ki jih
upravljajo trenerji, člani PK Celulozar Krško ali njihovi zakoniti zastopniki.
Vse morebitne težave, nesporazume in spore bom reševal skupaj z zastopanim, trenerji in
predstavniki kluba.

Datum: ……………………………………….

Podpis: …………..…………………………………

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

S PODPISOM DOVOLJUJEM ZBIRANJE IN OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV
OZIROMA OSEBNIH PODATKOV O ČLANU/ICI PK CELULOZAR KRŠKO

……………………………………………………………………….
(ime in priimek člana/članice kluba)

za naslednje namene:

1. Vodenje evidenc o članih za potrebe PK Celulozar Krško.
2. Posredovanje podatkov Plavalni zvezi Slovenije, Olimpijskemu komiteju Slovenije in
ostalim panožnim subjektom ter Občini Krško.
3. Udeležbe na tekmovanjih, organiziranih v sklopu Plavalne zveze Slovenije, domačih in
mednarodnih športnih društev in organizacij, oziroma tretjih oseb.
4. Izvedbo treningov in priprav organiziranih v sklopu PK Celulozar Krško.
5. Vodenje lastnega arhiva PK Celulozar Krško.
6. Predstavitve dela in dejavnosti PK Celulozar Krško (objava rezultatov, objava fotografij,
zvočnih, video, filmskih ali drugih posnetkov z javnih tekmovanj in nastopov, v vseh
objektih treniranja in drugih javnih mestih, na strokovnih srečanjih člana/ice, na
spletnih straneh kluba, Instagramu in FB strani kluba ter drugih sredstvih javnega
obveščanja, za pridobivanje sponzorskih sredstev, ipd.).

PK Celulozar Krško podatke zbira in obdeluje v skladu z Zakonom o varovanju osebnih
podatkov (ZVOP-1-UPB1) in uredbo GDPR. Osebne podatke in dokumentacijo, s katero so
bili/bodo zbrani osebni podatki, klub uporablja in hrani v skladu z določili zakona le toliko
časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki in
dokumentacija pridobili. Ob koncu članstva v klubu oziroma po izpolnitvi namena obdelave
osebnih podatkov, klub podatke izbriše oziroma uniči, razen podatkov, ki se hranijo trajno ali
so del arhivskega gradiva.

Soglasje velja do pisnega preklica oz. izpisa člana.

…………………………………………….
(kraj in datum)

…………….……………………………………………
(podpis člana/ice ali starša/ zakonitega zastopnika)

