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      PRISTOPNA IZJAVA IN SOGLASJA 

 2021/2022 – ČLANI KLUBA 
 

PRISTOPNA IZJAVA 

Spodaj podpisan/a __________________________________________________________________, 
rojen/a (datum) ____________________________________________________________________, 
s stalnim prebivališčem  ______________________________________________________________, 
s to izjavo pristopam k Ženskemu nogometnemu klubu Radomlje (v nadaljevanju ŽNK Radomlje)  in 
se obvezujem k spoštovanju Pravilnika ŽNK Radomlje 
(https://drive.google.com/file/d/1IDfurMj65XZ13KdK2EUcYtmNkJe0buxI/view?usp=sharing)  
 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

ŽNK Radomlje spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke  skrbno 
varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretjim osebam oziroma jih uporabil v druge 
namene, kot so vam bili znani v trenutku, ko ste izrecno privolili v njihovo obdelavo. ŽNK Radomlje 
vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen:  

 državnim organom na podlagi pisne obrazložitve zahtevane za potrebe vodenja konkretnih 
postopkov, 

 obdelovalcem, ki v imenu kluba opravljajo posebne obdelave (npr. računovodski servis) 
Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili klubskega akta o zavarovanju osebnih 

podatkov (za vpogled pišite na info@znk-radomlje.si). S svojim podpisom tako izrecno  

PRIVOLIM: 

da ŽNK Radomlje zbira, obdeluje, hrani moje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-naslov, rojstni 
podatki, tel. številka, video in fotografije, na katerih se nahajam in ki nastanejo pri aktivnostih društva) 
izključno z namenom (obkrožite DA ali NE): 

DA / NE za izvajanje aktivnosti društva - uporaba sistemov Secret to sports (S2S) in Spletnega 

portala za zapisovanje treningov, tekmovanj, obveščanja staršev in igralk; izdajanje 

položnic in spremljanje plačil; uporaba sistemov Google Sheets in Dropbox za shrambo 

podatkov in informiranje znotraj kluba. 

DA / NE za pošiljanje informacij o delovanju društva in novostih na moje kontakte: 

E-pošta:_______________________________________________________________ 

Telefon: ______________________________________________________________ 

Naslov (če je drugačen od stalnega prebivališča):  _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

DA / NE za objavo imena, priimka ter fotografij in videa na spletu in v socialnih omrežjih ter 
drugih medijih, za uporabo na klubski spletni strani, v klubskem biltenu in ostalih 
občilih, kjer se objavljajo članki in fotografije povezane z ŽNK Radomlje. Dovoljenje se 
navezuje za vse individualne ali skupinske fotografije posnete na klubskih aktivnostih,  
turnirjih, treningih in tekmah. ŽNK Radomlje zagotavlja uporabo fotografij zgolj v 
navedene namene in nikoli v osebno škodo ali žalitev fotografirane osebe. 
 

https://drive.google.com/file/d/1IDfurMj65XZ13KdK2EUcYtmNkJe0buxI/view?usp=sharing
mailto:info@znk-radomlje.si
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ZAVEZUJEM SE (odkljukajte): 

□ da bom spoštoval/a obveznost kluba po zakonu o varovanju osebnih podatkov in v primeru, da 
pri delovanju v klubu dostopam do takih podatkov, jih bom zavaroval/a in jih ne bom 
posredoval/a tretjim in nepooblaščenim osebam. Isto velja tudi za informacije zaupne narave 
o poslovanju kluba, ki niso javnega značaja. 

 
SEZNANJEN/A SEM (odkljukajte):  

□ da lahko svojo privolitev sporočim upravi kluba po elektronski pošti na info@znk-radomlje.si, 

ali kakorkoli drugače in kadarkoli v celoti ali deloma prekličem in zahtevam izbris vseh mojih 

osebnih podatkov, 

□  da lahko kadarkoli zahtevam dostop in popravek mojih osebnih podatkov, 

□  da ŽNK Radomlje mojih osebnih podatkov brez mojega soglasja ne bo pošiljal tretjim osebam, 

razen izjemoma, in sicer v primeru, če to od njega na zakoniti podlagi zahteva državni organ ali 

druga upravičena oseba (Informacijski pooblaščenec, inšpekcijske službe…), 

□  da imam na svojo dodatno zahtevo pravico do prenosa mojih osebnih podatkov tretjim  

osebam, 

□  da razumem pomen svoje privolitve in jo podajam zaradi uveljavitve Uredbe (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov – GDPR. 

VAROVANJE OTROK   

SEZNANJEN/A SEM: 

□  z zavezo ŽNK Radomlje o varovanju otrok v nogometu (objavljeno na klubski spletni strani 
https://www.znk-radomlje.si/zascita-otrok skupaj s kontakti koordinatorke za varovanje 
otrok), ter jo sprejemam in podpiram,  

 
□  da je klub sprejel Pravilnik o varovanju otrok  

https://drive.google.com/file/d/1UH1C_SREs-fHt1zFIRJw69k9OMC4ni5x/view?usp=sharing   

□  da je klub sprejel pravilnik o dostopu in vedenju v garderobah, ki ga bom spoštoval/a. Obešen 
je v garderobah in dostopen na 
https://drive.google.com/file/d/1xRUn3q4jjUKgEGtG1BtoxiO6I9GXOOhw/view?usp=sharing   

__________________________________________________________________________________ 
 
POSTATI ŽELIM (obkrožite):  ČLAN KLUBA ČLAN KLUBA – PODPORNIK SEM TRENER 

(20 €)   (50 € ali več)   
 
Podpis in datum:         Ime in podpis zakonitega zastopnika (za mladoletne) in datum: 
 
 
 
__________________________ _______________________________________________ 

https://www.znk-radomlje.si/zascita-otrok
https://drive.google.com/file/d/1UH1C_SREs-fHt1zFIRJw69k9OMC4ni5x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xRUn3q4jjUKgEGtG1BtoxiO6I9GXOOhw/view?usp=sharing

