Karate klub Lev
Oražnova ulica 4
1000 Ljubljana

PRISTOPNA

IZJAVA

Spodaj podpisani pristopnik z osebnimi podatki:
IME IN PRIIMEK:_________________________________________________ROJEN DNE:_____________________
NASLOV________________________________________ E-NASLOV_____________________________________
TEL:____________________
se s podpisom te pristopne izjave včlanjujem v Karate klub Lev in se zavezujem:
- da bom upošteval pravila kluba,
- da bom redno plačeval finančne obveznosti do kluba,
- da bom pri vadbi upošteval navodila trenerjev.
PRIVOLITEV K OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Izrecno dovoljujem, da Karate klub Lev na svoji spletni strani in družbenih omrežjih za namene obveščanja javnosti o
aktivnostih kluba (npr. o dejavnostih na treningih, izpitih, klubskih dogodkih, tekmovanjih, poletnih šolah ipd.) objavi
naslednje moje osebne podatke: podobo na fotografijah in videoposnetkih, ime in priimek, vzdevek, rezultat s
tekmovanja. Osebni podatki se hranijo do preklica, privolitev za obdelavo osebnih podatkov pa se lahko kadar koli
prekliče. Pristopnik ima pravico zahtevati dostop, popravek, izbris, omejitev obdelave ter pravico do ugovora obdelavi in
do prenosljivosti. Pristopnik se lahko za uveljavljanje svojih pravic pritoži tudi k nadzornem organu – Informacijskemu
pooblaščencu.
V Ljubljani, dne _______________ PODPIS:______________________________________

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRISTOPNIKA:
(za vse pristopnike mlajše od 15 let)
Zakoniti zastopnik pristopnika, mlajšega od 15 let, izrecno dovoljujem, da Karate klub Lev na svoji spletni strani in
družbenih omrežjih za namene obveščanja javnosti o aktivnostih kluba (npr. o dejavnostih na treningih, izpitih, klubskih
dogodkih, tekmovanjih, poletnih šolah ipd.) objavi naslednje osebne podatke pristopnika: podobo na fotografijah in
videoposnetkih, ime in priimek, vzdevek, rezultat s tekmovanja. Osebni podatki pristopnika se hranijo do preklica,
privolitev za obdelavo osebnih podatkov pa se lahko kadar koli prekliče. Pristopnik ima sam ali po svojem zakonitem
zastopniku pravico zahtevati dostop, popravek, izbris, omejitev obdelave ter pravico do ugovora obdelavi in do
prenosljivosti. Pristopnik se lahko sam ali po svojem zakonitem zastopniku za uveljavljanje svojih pravic pritoži tudi k
nadzornem organu – Informacijskemu pooblaščencu.
IME IN PRIIMEK:___________________________________________________ROJEN_______________________
NASLOV________________________________________;E-NASLOV_____________________________________;
TEL:____________________
RAZMERJE DO PRISTOPNIKA: _______________________________________________
soglašam z včlanitvijo zgoraj navedenega pristopnika v Karate klub Lev oziroma le-to odobravam.
V Ljubljani, dne _______________ PODPIS:______________________________________

Karate klub Lev | T: 041 768 794 | web: www.karateklublev.si
ig: www.instagram.com/karate_klub_lev | fb: www.facebook.com/karateklublev

