
 
Košarkarski klub Žoltasti Troti    ×    Šentjernejska cesta 13   ×    8000 Novo mesto   ×   klub@troti.si 

PRISTOPNA IZJAVA  
 
Ime in priimek: ………………………………................................................................................... 

Naslov (ulica, kraj, pošta):  ............................................. ……………………………………………... 

Datum rojstva: ............................................................................................................................... 

Telefonska/GSM številka: ……………………………….................................................................... 

Elektronski naslov:……………………………………….…………………………………….............................. 

 
S podpisom te izjave pristopam h Košarkarskemu klubu Žoltasti Troti. Potrjujem, da sem seznanjen in 
sprejemam ter se obvezujem k spoštovanju vseh aktov kluba.  
 
Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja KK 
Žoltasti Troti in mojega članstva v KK Žoltasti Troti, pri čemer je dolžno ravnati v skladu z določili Zakona 
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Ob tem izjavljam, 
da so mi v celoti poznani namen in pravna podlaga obdelave mojih osebnih podatkov s strani društva in 
se s takšno obdelavo strinjam.  
 
*V kolikor je oseba v času izpolnitve te izjave mlajša od 15 let, potem mora izjavo podpisati njen zakoniti 
zastopnik. 
 
Društvu dovoljujem, da me o vseh zadevah pomembnih za delovanje društva ter o dogodkih povezanih z 
društvom in mojim članstvom v društvu, obvešča: (obkroži VSE željene možnosti) 
 

 pisno na moj elektronski poštni naslov 

 s SMS sporočilom na zgoraj navedeno telefonsko število 
 

Podpis:                                                                                                       Kraj in datum: 

................................................     .................................................. 

 
Član kluba postanete s podpisano pristopno izjavo in plačano letno članarino. Klub vam ob plačilu letne 
članarine za tekoče leto izda člansko kartico in nalepko, ki potrjuje vaše članstvo v posameznem letu. 
Članarina se plačuje enkrat letno, s tem se potrjuje vaše članstvo v klubu po tej pristopni izjavi. 
 
Podpisano izjavo pošljete na naš elektronski ali poštni naslov, članarino pa plačate z nakazilom 30 € 
na transakcijski račun kluba (SI56 0297 0025 9055 155, odprt pri NLB d.d.), kot Kodo namena 
izberete OTHR, v Namen pa vpišete »Letna članarina« in svoje ime ter priimek. Plačilo izvedete: 

- prek vaše spletne banke, 
- ALI s plačilom spodnje položnice. 

 
 
 
 
  



 
 

 

INFORMACIJE O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV 

KK Žoltasti Troti bodočemu članu skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov posreduje 

naslednje informacije: 

 

1.) Identiteta in kontaktni podatki društva (upravljavca/obdelovalca osebnih podatkov): 

Košarkarski klub Žoltasti Troti 

Šentjernejska cesta 13 

8000 Novo mesto, Slovenija 

e-pošta: klub@troti.si 

 

2.) Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: 

Nejc Župevec, predsednik KK Žoltasti Troti 

e-pošta: klub@troti.si 

 

3.) Namen obdelovanja osebnih podatkov: 

KK Žoltasti Troti obdeluje osebne podatke svojih članov na podlagi njihove izrecne privolitve z namenom 

zagotovitve normalnega delovanja društva, predvsem pa z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev 

za članstvo v društvu, informiranja svojih članov o vseh zadevah pomembnih za delovanje društva ter o 

dogodkih povezanih z društvom .  

 

4.) Uporabniki osebnih podatkov: 

Osebne podatke, pridobljene od članov društva KK Žoltasti Troti uporabljajo zgolj organi in telesa društva, 

in sicer zgolj v obsegu, ki je potreben za njihovo delovanje znotraj društva. 

 

5.) Obdobje hrambe osebnih podatkov: 

KK Žoltasti Troti bo osebne podatke svojih članov hranil ves čas njihovega članstva v društvu ter še v 

obdobju po prenehanju njihovega članstva v društvu, in sicer za potrebe spremljanja statističnih podatkov. 

 

6.) Pravice članov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: 

Člani društva imajo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov naslednje pravice: 

- pravico, da od društva zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih 

podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov; 

- pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti osebnih podatkov; ter 

- pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. 

 

 


