Prijava tekmovalca
v sistem tekmovanj Vzhodne lige
Ime in priimek: __________________________________________
EMŠO: ____________________________

Spol:

moški / ženski

Kraj rojstva: ______________________________

Naslov bivališča: _______________________________________________________________
Poštna št. in kraj bivališča: _______________________________________________________
Klub / društvo / sekcija: __________________________________________________________
E-mail starša: ______________________________________

Mobi: ____________________

Soglasja starša ali zakonitega zastopnika:



Soglašam, da podjetje Horuk, Martin Bedrač s.p., Florjanska ulica 87, 8290 Sevnica, kot lastnik spletne
strani prvenstva v športnem plezanju Vzhodna liga (trenutno na domeni climbers.si), arhiva Vzhodne lige
ter sistema prijav in vodenja tekem Vzhodne lige, lahko zbira, shranjuje, obdeluje in uporablja osebne
podatke in foto/video gradivo mojega otroka oz. otroka, ki ga zastopam.



Soglašam, da se fotografije in video zapisi, na katerih je moj otrok, objavijo na spletni strani Vzhodne lige
oz. kako drugače predstavijo javnosti.





Soglašam, da mi na posredovani naslov elektronske pošte občasno pošiljate obvestila o Vzhodni ligi.
Soglašam, da mi na posredovano številko mobilnega telefona občasno pošiljate obvestila o Vzhodni ligi.
Strinjam se, da lahko zgornja soglasja kadarkoli prekličem, vendar NE za tiste podatke in gradivo, ki so
nujno potrebni za delovanje arhiva in spletne strani Vzhodne lige (ime, priimek, spol, letnik rojstva, klub in
foto/video gradivo).

Nameni zbiranja osebnih podatkov in foto/video gradiva:









za sistem spletnih prijav na tekme Vzhodne lige
za potrebe vodenja tekem in arhiva Vzhodne lige
za potrebe licenciranja tekmovalcev pri Nacionalni panožni zvezi (PZS/KŠP)
za potrebe registracije tekmovalcev pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS)
za urejanje zavarovanja tekmovalcev na tekmah Vzhodne lige
za objavo fotografij na spletni strani Vzhodne lige
za objavo videoposnetkov na spletni strani Vzhodne lige
za potrebe pošiljanja obvestil o Vzhodni ligi

Osebne podatke zbiramo, hranimo, obdelujemo in uporabljamo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Pridobljene podatke bomo uporabljali ali razkrili le za namene, zaradi
katerih smo jih z vašim privoljenjem pridobili oz. jih bomo predali na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije.

Datum, kraj: ____________________________________

Podpis starša ali zakonitega zastopnika: ___________________________________________

verzija 1.0, 23.11.2018

