
    Planinsko društvo Radovljica, Ul. Staneta Žagarja 2B, 4240 Radovljica – info@pdradovljica.si 

 

SOGLASJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV OTROKA / VAROVANCA 

 

Podpisani  __________________________________________________________________________  

Naslov ____________________________________________________________________________ 

telefonska številka___________________________, dovoljujem uporabo podatkov mojega otroka/ 

varovanca, (za katerega sem zakoniti zastopnik): _________________________________________, 

skladno z Uredbo GDPR, z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 in Uredbo (EU) 2016/67.  

 
 

PD Radovljica – Mladinski odsek obdeluje naslednje osebne podatke:  ime in priimek, naslov, e-naslov 
in/ali telefonsko številko, datum rojstva, vrsta članarine in druge, ki jih član poda na pristopni izjavi, in 
sicer izključno za obdelavo informacij znotraj Planinskega društva Radovljica (vodenje evidenc 
dogodkov, tekem, pohodov in statistike) ter za namene komunikacije z društvom. Navedeni podatki so 
vpisani tudi v sistem PZS. Članstvo v Planinskem društvu ter s tem v PZS brez teh podatkov ni mogoče. 
 
SOGLAŠAM Z: 

- Objavo imena otroka v poročilih za člane in javnost (v publikacijah, na internetu, v poročilih 

o dosežkih, o dobljenih nagradah ter o priznanjih in pohvalah). 

- Obveščanjem preko e-pošte (pomembna obvestila, spremembe, prestavitve datumov 

pohodov in druga pomembna obvestila v zvezi z dogodkom, na katerega sem prijavljen). 

- Objavo fotografij in videoposnetkov za lastno promocijo PD Radovljica na spletni strani PD 

Radovljica, na Facebook profilu PD Radovljica, blogu, socialnih omrežjih (Twitter, Pinterest) 

poročilih, v e-novičkah, drugih poročilih in predstavitvah na kateri sem kakor koli viden. 

 

 

 

Datum: __________________________________    Podpis: _______________________________ 

 

Kadar koli lahko od društva zahtevate:  

 izpis svojih osebnih podatkov, ki jih društvo uporablja. 

 popravke in dopolnitve osebnih podatkov v obsegu, ki ga predvidevajo rubrike soglasja. 

 Posredovanje poročila za katere namene, kdaj in katere osebne podatke je družba uporabljala. 

 vpogled, prepis, kopiranje in potrdilo lahko zahtevate skladno z 31. členom ZVOP1-1. 

 kadar koli se lahko odjavite od prejemanja e-novic in obvestil z odjavo posamezne poti oziroma izstopite iz članstva, pri čemer 
zahtevate izbris vseh svojih podatkov. 

 
Obdelava in varna uporaba vaših osebnih podatkov se vrši v skladu z Uredbo GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 in Uredbo 
(EU) 2016/679 in društvo, ki je upravljalec vaših osebnih podatkov izjavlja, da nosi popolno odgovornost za zakonito obdelavo. Izjavljamo, da 
vaših osebnih podatkov, katere ste nam posredovali ne bomo prenašali izven naše zbirke osebnih podatkov. V kolikor menite, da so kršene 
vaše pravice se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca. 
Upravitelj vaših osebnih podatkov: Planinsko društvo Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 2b, 4260 Radovljica, matična št.: 5162173000, ID za 
DDV: SI35828633, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Valentin Rezar in ki je vpisano v register društev pri Upravni enoti Radovljica. 


