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S O G L A S J E 

 
Spodaj lastnoročno podpisani ______________________________ (ime in priimek) soglašam, da 
Športno plezalno društvo Korenjak poseduje sledeče podatke: ime, priimek, začasni in stalni naslov, 
telefon, mobilna številka, elektronski naslov, EMŠO otroka vendar le za otroke, ki tekmujejo v okviru 
tekmovanj pod pokroviteljstvom Planinske zveze Slovenija, za zgolj osnovno informiranje in 
komunikacijo med starši/otroki/trenerji oziroma pripravi poročil za občino oziroma nacionalno 
panožno zvezo. 
 
Izjavljam, da so informacije, ki jih podajam na vpisnem listu in pristopni izjavi, resnične in verodostojne.  
 
Seznanjen sem, da: 
- lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih 

podatkov ali podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost mojih osebnih podatkov, in sicer s 
pisnim obvestilom na uradni naslov Športno plezalnega društva Korenjak ali z elektronskim 
sporočilom na naslov: info@drustvo-korenjak.si; 

- ne morem zahtevati blokiranja, izbrisa ali omejitve obdelave tistih mojih osebnih podatkov, ki jih 
društvo potrebuje na podlagi zakonov; 

- lahko vložim pritožbo pri nadzornem organu v primeru, če menim, da obdelava osebnih podatkov 
krši Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP ali Splošno uredbo EU o varstvu podatkov – GDPR.  

 
Športno plezalno društvo Korenjak se zavezuje, da bo osebne podatke, obdeloval zgolj za namen 
nemotenega delovanja društva in jih ne bo posredovala tretjim osebam. S podatki bo ravnal v skladu s 
Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
 
Če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo 
predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev. Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, 
kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem 
času jih bomo trajno izbrisali ali arhivirali v skladu z zakonodajo. 
 
 
 
_______________________  ___________________     _____________________ 

(ime, priimek)       (lastnoročni podpis)   (kraj in datum) 
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