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PRIJAVNICA ZA VPIS 
 
Spodaj podpisani: ___________________________________________ 
                   (Ime in priimek starša/skrbnika) 

 
Mobilna številka starša/skrbnika:  
 
__________________________________________________________ 
 

Elektronska pošta starša/skrbnika:  
 
__________________________________________________________ 
 

Naslov starša/skrbnika:  
 
__________________________________________________________ 

 

prijavljam in včlanjujem v Košarkarski klub Lastovka Domžale 

 
otroka: _________________________________________________ 

(Ime in priimek) 

 
EMŠO: _________________________________________________ 
 

 
Naslov: (če je drugačen od starševega/skrbnikovega): 
 
__________________________________________________________ 

(ulica, številka, kraj) 
 

Naziv šole: ________________________________  razred: _________ 

 
 

Obdelava zahtevanih osebnih podatkov bo izvedena zgolj za v nadaljevanju navedene namene: 

 registracija igralca pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS); 

 nastop igralca na uradnih tekmah pod okriljem oziroma 'pokroviteljstvom' KZS; 

 obveščanje staršev/skrbnikov o urnikih, treningih, tekmah in drugih klubskih aktivnostih; 
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 promocijske aktivnosti kluba po (el.) pošti in uradnih klubskih spletnih medijih; 

 izstavljanje računov; 

 pridobivanje proračunskih sredstev na razpisih; 

 druge aktivnosti, povezane z delovanjem kluba. 

Dostop do podatkov bo omogočen predvsem glavnim trenerjem v vsaki starostni kategoriji in 
računovodstvu.  
 
Starš oziroma skrbnik ima pravico do vpogleda v obdelane/posredovane/arhivirane osebne podatke, ki se 
nanašajo na njihovega otroka/nanj in lahko privoljenje/soglasje za obdelavo, posredovanje in hrambo 
podatkov otroka/njega kadarkoli prekliče, bodisi pisno ali osebno oziroma ustno na zapisnik (proti podpisu). 
V primeru nestrinjanja v zvezi z obdelavo/posredovanjem/hrambo osebnih podatkov bodisi otroka bodisi 
njega samega, ima starš/skrbnik pravico do pritožbe, ki jo pošlje na naslov kluba ali osebno oziroma ustno 
na zapisnik (proti podpisu).  
V kolikor starš/skrbnik  z uporabo osebnih podatkov ne soglaša, klub otroka ne more registrirati pri KZS, kar 
pomeni, da otrok/igralec ne more nastopati na uradnih tekmovanjih pod pokroviteljstvom/okriljem KZS, 
lahko pa je član kluba in sodeluje na treningih. 
 
S svojim podpisom soglašam/dovoljujem, da klub, skladno z Uredbo EU 2016/679 Evropskega 
Parlamenta in Sveta (L 119/1) z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 65/46/ES (Splošna 
Uredba EU o varstvu osebnih podatkov), obdeluje/posreduje/hrani osebne podatke v skladu s 
predhodno navedenimi nameni.  

 

V ________________________________, dne _____________________________ 

 
 
 
Podpis starša/skrbnika: _____________________________________  
 


