NOGOMETNI KLUB TERMIT MORAVČE
Vegova ulica 9
1251 Moravče
D.Š.: SI 72196777
Št. Računa: SI56 0230 8009 2230 909

PRISTOPNA IZJAVA in SOGLASJA ZA DEJAVNOSTI V
OKVIRU NK TERMIT MORAVČE ZA IGRALCE/KE
Ime: ________________________

Priimek: ______________________________________

Naslov: _________________________________________ Poštna številka: _________________
Kraj: _______________________________________
Rojstni datum: ___________________

Spol (obkroži):

M

/

Ž

Kraj rojstva: ____________________________________

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
NK Termit Moravče spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke
skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretjim osebam oziroma jih uporabil v
druge namene, kot so vam bili znani v trenutku, ko ste izrecno privolili v njihovo obdelavo. NK
Termit Moravče vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen:



državnim organom na podlagi pisne obrazložitve zahtevane za potrebe vodenja
konkretnih postopkov,
obdelovalcem, ki v imenu kluba opravljajo posebne obdelave (npr. računovodski servis)

Varovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili klubskega akta o zavarovanju osebnih
podatkov.
S svojim podpisom tako izrecno
PRIVOLIM:
Da NK Termit Moravče zbira, obdeluje, hrani moje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-naslov,
rojstni podatki, tel., številka, ter fotografije in video posnetke na katerih se nahajam, ki nastanejo pri
aktivnostih društva) izključno z namenom: (obkrožite DA ali NE)
DA / NE

za izvajanje aktivnosti društva – uporaba sistema Spletni portal za vpisovanje
treningov, obveščanja staršev in članov klub, analizo prisotnosti na treningih,
in tekmovanjih, za izdajanje položnic in spremljanje plačil, analizo rezultatov
testiranj, analize napredka in informiranje znotraj kluba,

DA / NE

za pošiljanje informacij meni in staršem oziroma skrbnikom o delovanju
društva, treningih, pripravah, tekmovanjih in novostih na naslednje naslove:
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E-pošta: ______________________________________________________

Igralec/ka:

Št. Tel.: ______________________________________________________
Starši/skrbniki:

Ime in Priimek: ______________________________________________
E-pošta: ______________________________________________________
Št. Tel.: ______________________________________________________
Pošiljanje računov preko Spletnega portala:

DA / NE

Ime in Priimek: ________________________________________________
E-pošta: ______________________________________________________
Št.tel.: ________________________________________________________
Pošiljanje računov preko Spletnega portala:

DA / NE

DA / NE

za objavo imena in priimka ter fotografij in video na spletu in na socialnih
omrežjih ter drugih medijih, (rezultati tekmovanj, čestitke za rojstni dan,
voščila, dobre želje, članki v glasilih), za uporabo na klubski spletni strani,
v klubskem biltenu in ostalih občilih, kjer se objavljajo članki in fotografije
povezane z NK Termit Moravče. Dovoljenje se navezuje za vse individualne
ali ekipne fotografije, posnete na turnirjih, treningih in tekmah ekipe v kateri
igralec-ka nastopa. NK Termit Moravče zagotavlja uporabo fotografij zgolj
v navedene namena in nikoli v osebno škodo ali žalitev fotografirane osebe.

SEZNANJEN/A SEM :
(Prosim odkljukajte)
□

da lahko svojo privolitev oddam osebno trenerju, pošljem upravi po E-pošti na
info@nktermit.si ali kakorkoli drugače in kadarkoli v celoti ali deloma prekličem in
zahtevam izbris vseh mojih osebnih podatkov,

□

da lahko kadarkoli zahtevam dostop in popravek mojih osebnih podatkov, da NK
Termit Moravče mojih osebnih podatkov brez mojega soglasja ne bo pošiljal tretjim
osebam, razen izjemoma in sicer v primeru, če to od njega na zakoniti podlagi zahteva
državni organ ali druga upravičena oseba (informacijski pooblaščenec, inšpekcijske
službe, …),
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□

da imam na svojo dodatno zahtevo pravico do prenosa
mojih osebnih podatkov tretjim
osebam,

□

da razumem pomen svoje privolitve in jo podajam zaradi uveljavitve Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.april 2016 o varstvu posameznikov
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov – GDPR in Zakon
o varstvu osebnih podatkov (Zvop-2).

MEDIJSKE DEJAVNOSTI
SOGLAŠAM:
DA / NE

da sodelujem oz. moj/najin otrok lahko sodeluje v medijskih dejavnostih, ki
lahko vključujejo fotografije, filme, video in zvočne posnetke ali druge oblike
posnetkov, ki se lahko pojavijo v tiskanem gradivu (npr. v časopisih) ali na
spletu.

PREVOZI
SOGLAŠAM:
DA / NE

da so igralci/ke oziroma starši/skrbniki odgovorni za prevoz otroka na
treninge in tekmovanja. V primeru, da za prevoz poskrbi klub z vozili, ki jih
upravljajo člani kluba, trenerji, starši, podporniki ali najeti profesionalni
šoferji, igralci/ke oz. straši/skrbniki, da jih le-ti lahko prevažajo na
odgovornost podpisanega igralca/ke oz. starša/skrbnika.

S podpisom izjavljam, da želim postati član/ica NK Termit Moravče in da sprejemam statut in
pravilnik kluba ter sem se pripravljen/a ravnati po njima.

Podpis igralca/ke in datum:

Podpis starša oz. skrbnika
(za mladoletne igralce/ke) in datum:

_________________________________

_________________________________
IZPOLNI KLUB

Pogoji za včlanitev v klub

SO

NISO

izpolnjeni.

Člana se vpiše pod zaporedno številko:

(žig in podpis)

