Košarkarski klub Žoltasti Troti • Šentjernejska cesta 13 • 8000 Novo mesto • e: klub@troti.si

PRIJAVNICA
prijavljam se / prijavljam svojega otroka v KOŠARKARSKO ŠOLO TROTI NOVO MESTO v šolskem
letu 2020/21:
PODATKI O UDELEŽENCU (prosimo, da izpolnete vsa polja):
•

Ime in priimek: ______________________________________________________________

•

Spol (obkrožite):

•

Datum rojstva: ______________________________________________________________

•

Telesna višina: ________________________

•

Zdravstvene posebnosti: _______________________________________________________

•

V šolskem letu 2020/21 obiskuje/m _______ razred/letnik v ___________________________

M

Ž

PODATKI O STARŠU OZ SKRBNIKU (tudi naslovnik za plačilo vadnine):
•

Ime in priimek ______________________________________________________________

•

Naslov (ulica, kraj): __________________________________________________________

•

Telefon: ___________________________________________________________________

•

E-pošta: ___________________________________________________________________

IZJAVA:
Spodaj podpisani-a _____________________, potrjujem / dovoljujem svojemu otroku ____________________
udeležbo v Košarkarski šoli Troti Novo mesto v šolskem letu 2020/2021. S tem soglašam / dovoljujem, da se moj
otrok po potrebi vozi na različna tekmovanja v vozilih, ki jih upravljajo trenerji, člani KK Žoltasti Troti ali njihovi
zakoniti zastopniki ali profesionalni vozniki, ki jih klub angažira. Sogalašam z / Dovoljujem tudi udeležbo na
testiranjih v okviru KK Žoltasti Troti, ter obdelavo in hranjenje podatkov testiranj za potrebe KK Žoltasti Troti.
Dovoljujem oz. soglašam, da mi / mojemu otroku klubska zdravstvena služba v dogovoru s klubskim in osebnim
zdravnikom v primeru težav oz. poškodb nudi prvo pomoč, masažo in rehabilitacijo po poškodbah. Ob tem
izjavljam, da sem / je moj otrok zdravstveno pregledan in brez kakršnihkoli zdravstvenih težav in omejitev ali
drugih znakov, ki bi nakazovali, da ni zmožen udeležbe in vadbe v okviru košarkarskih treningov in/ali tekem.
Vse morebitne težave, nesporazume in spore bom reševal skupaj z zastopanim, trenerji in predstavnikom kluba.
Če je po mojem mnenju problem nerazrešljiv, ga bom poskušal razrešiti s pomočjo klubskega mediatorja, šele
nato bom uporabil druge pravne poti.
Soglašam tudi z uporabo /otrokovih osebnih podatkov za potrebe organizacije Košarkarske šole. S podpisom
izjavljam, da se lahko fotografije posnete med aktivnostmi v času izvajanja projekta, uporabljajo na spletni strani
www.troti.si in Facebook, Twitter in Instagram strani KK Žoltasti Troti. Strinjam se, da mesečno vadnino
plačujem na podlagi prejetega računa po e-pošti, in sicer na v prijavnici navedenem e-naslovu.
Izpis udeleženca je možen samo v PISNI obliki (naslov KK Žoltasti Troti ali klub@troti.si)
S podpisom izjave sem seznanjen (-a) s pogoji udeležbe svojega otroka v Košarkarski šoli Troti Novo
mesto v šolskem letu 2020/2021.

Datum:

Podpis starša ali skrbnika:

PODPISANO IN POPOLNOMA IZPOLNJENO PRIJAVNICO vrnite trenerju na treningu ali po
pošti na naslov KK Žoltasti Troti, Šentjernejska cesta 13, 8000 Novo mesto.
Izvajalec projekta deluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošne uredbe
o varstvu podatkov (GDPR).
Hvala za zaupanje!

Košarkarski klub Žoltasti Troti • Šentjernejska cesta 13 • 8000 Novo mesto • e: klub@troti.si

SOGLASJE ZA OBJAVO OSEBNIH PODATKOV NA SPLETNI STRANI KLUBA
KK ŽOLTASTI TROTI
Spodaj podpisani _______________________________________________* izrecno
soglašam, da se na spletni strani kluba KK Žoltasti Troti (www.troti.si) objavijo moji naslednji
osebni podatki (izpolnite oz. ustrezno označite):

Priimek _____________________________________
Ime________________________________________
Datum rojstva________________________________
(obkroži)
Igralna pozicija

da

ne

Datum rojstva

da

ne

Povezava na moj Facebook profil

da

ne

Povezava na moj Instagram profil

da

ne

Povezava na moj Twitter profil

da

ne

Teža

da

ne

Višina

da

ne

Fotografija

da

ne

Spodaj podpisani prav tako izjavljam, da so mi v celoti poznani namen in pravna
podlaga obdelave zgoraj navedenih osebnih podatkov in se s takšno obdelavo
strinjam.

Datum __________________

Podpis ___________________

*če gre za mladoletno osebo, podpiše tudi starš/zakoniti zastopnik

Podpis starša / zakonitega zastopnika ____________________
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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.

