POLITIKA ZASEBNOSTI

S politiko zasebnosti Drsalni klub Celje dokazuje svojo zavezanost k varovanju posameznikovih
podatkov in zasebnosti. Politika opisuje ravnanje s podatki (zbiranje, uporaba in obdelava) s
katerimi je mogoče neposredno ali posredno identificirati posameznika.
Drsalni klub Celje spoštuje zasebnost članov in njihovih predstavnikov se zavezuje, da bo
pridobljene podatke varoval v skladu s to politiko zasebnosti in veljavnimi zakonskimi
določbami, vključno z Uredbo 2016/679 z dne, 27. aprila 2016 (v nadaljevanju „Splošna
uredba“) in Zakonom o izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkov (UL 42/2018).
NAMEN POLITIKE ZASEBNOSTI je seznanitev članov kluba za katere namene so osebni podatki
pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo in
kako jih uveljaviti.
KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO IN KAKO JIH PRIDOBIMO
Člani Drsalnega kluba Celje so večinoma mladoletne osebe, zato starši oz. njihovi skrbniki
posredujejo svoje osebne podatke in podatke otroka ter s podpisom pristopne izjave jamčijo
za podajanje pravilnih podatkov in dovoljujejo vpis v Drsalni klub Celje. Na ta način dajejo svojo
osebno privolitev za obdelavo njihovih in otrokovih osebnih podatkov ter dovoljujejo
Drsalnemu klubu, da zbira, pridobiva, vpisuje, ureja, vpogleduje, shranjuje ali na drug način
obdeluje posredovane osebne podatke.
V primeru, ko je član kluba mladoletna oseba Drsalni klub Celje potrebuje in uporablja:
- podatke staršev oz. skrbnikov mladoletne osebe:
 ime in priimek matere in očeta oz. skrbnika
 rojstni datum,
 EMŠO,
 davčna številka,
 stalni naslov,
 telefonska številka,
 e-mail naslov.
- podatke mladoletnega člana:
 ime in priimek člana,
 rojstni datum,
 EMŠO,
 uvrstitev v sekcijo (umetnostno/hitrostno drsanje),
 uvrstitev v skupino,
 fotografije, video vsebine,
 objava rezultatov na tekmah,
 letno potrdilo osebnega zdravnika,
 letno potrdilo specialista za šport.

V primeru, ko je član odrasla oseba pa Drsalni klub potrebuje in uporablja vse zgoraj navedene
podatke.
NAMEN ZBRANJA IN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Član kluba (oz. njegov starš ali skrbnik) je seznanjen in se strinja, da bo Drsalni klub Celje
njegove osebne podatke uporabljal za naslednje namene:
 vzpostavitev kontakta preko pošte, e-pošte, telefona, SMS-a, za namene obveščanja o
aktivnostih kluba,
 pošiljanje računov za letno članarino, mesečne vadnine in ostale aktivnosti ki se
nanašajo na člana kluba,
 uporaba foto/video vsebin in drugih materialov za promocijske namene na spletni
strani: www.drsalniklub-celje.si/, Facebook strani Drsalni klub Celje in
www.europeancriterium.eu/





posredovanja podatkov tretjim osebam, pri čemer tretje osebe pridobljene podatke
ne smejo uporabiti za svoje promocijske aktivnosti, ali jih posredovati naprej brez
soglasja dotičnega člana (različni mediji),
posredovanje podatkov tretjim osebam za potrebe registracije (Drsalna zveza
Slovenije, Ministrstvo za šport, Olimpijski komite Slovenije) in izvedbe tekem v Sloveniji
in preko European Criterium,
izvajanja tekmovanj in drugih promocijskih aktivnosti.

Drsalni klub Celje se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli
drugače posredovali tretjim osebam, razen v zgoraj navedenih primerih.
UPORABA IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim, ki so zavezani k
zaupnosti v zvezi z osebnimi podatki ter njihovo uporabo in obdelavo in sicer v obsegu in z
namenom, ki je nujno potreben za nemoteno delovanje aktivnosti kluba.
PRAVICE ČLANOV (UPORABNIKOV)
Član je seznanjen, da lahko s posredovanjem zahtevka na elektronski naslov
ivan.pfeifer@celje.si kadarkoli zahteva dostop do osebnih podatkov, ki jih Drsalni klub Celje o
njem zbira in obdeluje, za popravek osebnih podatkov, omejitev obdelave v zvezi s
posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovor k obdelavi osebnih podatkov,
za prenosljivost osebnih podatkov ali izbris osebnih podatkov.
Na zahtevo bo Drsalni klub odgovoril in ukrepal v roku enega meseca.
V primeru izbrisa podatkov bo Drsalni klub Celje bo 30 dneh od prejema zahtevka uporabnika
preprečil nadaljnjo uporabo njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega obveščanja
ter ga o tem v 10 dneh obvestil. Če soglasje prekličete, klub ne bo več obdeloval osebnih
podatkov, za katere velja to soglasje, razen v primeru izdajanja računov za vadbo in letne
članarine.

