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 IZJAVA O VARSTVU PODATKOV 
 
Strinjam se s pogoji delovanja Atletskega kluba Pomurje (kasneje AK): 
Seznanjen sem s pogoji, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016, v nadaljevanju: GDPR): 
S prijavo v AK se strinjam s pogoji delovanja in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-
1) ter s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko AK, 
kot upravljalec, osebne podatke iz prijave zbira in obdeluje: 
 
�  z namenom izvedbe programa: posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam za 
namene izvedbe programa (Atletska zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije, MO Murska 
Sobota, Fundacija za Šport, Ministrstvo za šolstvo in šport, Športni zavod Planica, Športna 
zveza Murska Sobota…) 

 
�  za namene objave fotografij in rezultatov na spletni strani AK, na FB profilu in ostalih 
socialnih omrežjih in ostalih medijih (radio, TV, časopis…), ki jih klub uporablja za reklamne 
namene. 

Upravljalec osebnih podatkov je AK. Upravljalec bo osebne podatke do preklica ali roka, ki je določen 
z zakonom, obdeloval za namene, v katere je posameznik izrecno privolil. Upravljalec bo osebne po-
datke hranil in varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij 
podatkov nepooblaščenim osebam. Upravljalec se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval, 
posodil ali prodal tretji osebi brez pridobitve pisne privolitve posameznika. 
Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem privolitev za uporabo svojih osebnih podatkov 
na isti način, kot sem privolitev podal/a. Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se 
nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa (soglasje lahko 
kadarkoli prekličem z obvestilom po elektronski pošti atletskiklub.pomurje@gmail.com, preklic privol-
itve pa ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico 
do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic)). Seznanjen/a sem, da lahko 
upravljalec moje osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki za upravljalca 
izvajajo podporo poslovnim procesom oziroma dodatne aktivnosti: marketinškim agencijam, distribut-
erjem pošiljk, razvijalcem in vzdrževalcem informacijskih rešitev. 
 
S prijavo v AK potrjujem, da sem seznanjen o tem, da: 
• bo upravljalec navedene osebne podatke obdeloval izključno za zgoraj navedene namene, 

dokler tega ne prekličem, 
• na podlagi posredovanih podatkov ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev. 
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