Pišite čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami !!!

Vpišite samo podatke nad črto !!!

Soglasje o zbiranju osebnih podatkov
in foto/video gradiva otroka
__________________________________________________
(ime in priimek otroka)

___________________________
(datum rojstva otroka)

Podpisana/podpisani 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 naslednje osebne podatke in foto/video gradivo mojega otroka oz. otroka, ki ga
zastopam:
1. Osebni podatki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ime in priimek
spol
letnik rojstva
klub, za katerega tekmuje
enotna matična številka občana (EMŠO)
datum rojstva
kraj rojstva
naslov, poštna številka in kraj bivališča
naslov elektronske pošte (e-mail)
številka mobilnega telefona

__________________________________
(trenutni klub)

2. Foto/video gradivo:
•
•

fotografije iz tekem Vzhodne lige
video posnetki iz tekem Vzhodne lige

in sicer za naslednje namene:
•
•
•
•
•
•
•
•

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 obveščanja o novostih na Vzhodni ligi

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo skladno z določbami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Zbranih
podatkov brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo posredovali tretjim osebam.
S posredovanjem naslova elektronske pošte soglašam, da mojega otroka oz. otroka, ki ga zastopam, obveščate o
novostih Vzhodne lige na posredovani naslov elektronske pošte. S posredovanjem številke mobilnega telefona
soglašam, da mojega otroka oz. otroka, ki ga zastopam, obveščate o novostih Vzhodne lige na posredovano številko
mobilnega telefona.
Soglasje lahko 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).

____________________________

________________________________________________

(kraj in datum)

(ime in priimek starša ali zakonitega zastopnika otroka)

________________________________________________
(lastnoročni podpis starša ali zakonitega zastopnika otroka)

verzija_1.5_12.12.2015

Podpis je obvezen, drugače soglasje ne velja !!!

