
PRILOGA C: SEZONA …………………. 

 
 

PRIVOLITEV POSAMEZNIKA ZA ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV 
 

Spodaj podpisani(a) _________________________________(ime in priimek), 
_______________________________________________________(naslov 
stalnega oz. začasnega prebivališča), EMŠO __________________________, 
dovoljujem, da Namiznoteniška zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu 
»upravljavec osebnih podatkov«) sledeče osebne podatke(navedite osebne 
podatke): ime, priimek, spol, EMŠ, davčna številka, datum in kraj rojstva, 
državljanstvo, naslov, elektronska pošta, naziv šole, ki jo obiskujem, naslov šole, 
ki jo obiskujem, številka kartice zdravstvenega zavarovanja, šolski status, 
fotografija, obdeluje za namen delovanja Namiznoteniške zveze Slovenije, 
organizacijo in izvedbo športnih tekmovanj in treningov v RS in po svetu ter v 
skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov Namiznoteniške zveze 
Slovenije. 
 

S podpisom te izjave izrecno in svobodno izjavljam, da sem navedene osebne 
podatke upravljalcu osebnih podatkov posredoval prostovoljno. Dovoljujem 
Namiznoteniški zvezi Slovenije obdelavo  osebnih podatkov, navedenih v tej 
vlogi. Dovoljujem, da Namiznoteniška zveza osebne podatke iz te izjave 
obdeluje z namenom vodenja katalogov zbirk osebnih podatkov skladno s 
Splošno uredbo o varstvu podatkov in z Zakonom o varovanju osebnih 
podatkov. Dovoljujem, da Namiznoteniška zveza Slovenije za potrebe svojega 
delovanja na spletni strani http://ntzs.si/, http://slo-namiznitenis.si in na socialnih 
omrežjih (facebook) objavi moje osebne podatke, in sicer ime in priimek, letnico 
rojstva ter fotografije iz Namiznoteniških tekem in treningov. Dovoljujem, da 
smejo biti osebni podatki navedeni v tej vlogi, če je to potrebno za navedene 
namene, posredovani tudi pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov. 
Izjavljam in potrjujem, da sem seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, 
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se 
nanašajo name v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov in z 
Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Seznanjen sem, da se bodo osebni 
podatki hranili samo nujno potreben čas v skladu z namenom za katerega so 
pridobljeni ter, da bodo, ko bo dosežen namen izbrisani. Seznanjen sem, da 
kadarkoli lahko prekličem soglasje za obdelavo in/ali objavo osebnih podatkov. 
 

 

 

Datum:  __ . __ .  ______             

 

 

Podpis (pri mladoletnih osebah podpis starša ali skrbnika): 

         

http://ntzs.si/
http://slo-namiznitenis.si/

