
Kegljaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana 
 

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov 

Ime :      _____________________________   
Priimek :    _____________________________ 
Klub :     ___________________________   
NBC številka:    ___________  
Številka članske izkaznice   ____________________ 
 
Kegljaški zvezi Slovenije (KZS) dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe in 
namene delovanja KZS, pri čemer je dolžna ravnati v skladu s sprejetim pravilnikom, z določili veljavnega Zakona 
o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).  
 
Kegljaški zvezi Slovenije dovoljujem posredovanje drugim obdelovalcem, kot so npr. Olimpijski komite Slovenije, 
Mednarodna kegljaška zveza in ostali obdelovalci za potrebe in namene, navedene v evidencah vodstva, članov, 
registriranih tekmovalcev, kategoriziranih športnikov, prijav na tekmovanja, prijav na priprave, prireditve in 
dogodke, testiranj tekmovalcev, anti-dopingških izjav, strokovnega kadra, zavarovanj odgovornosti trenerjev in 
vaditeljev ter posnetkov prireditev in tekmovanj. 
 
Dovoljujem javno objavljanje osebnih podatkov, rezultatov, članstva in funkcije ter tekstovnega, slikovnega, 
video in zvočnega materiala, ki me prikazuje v okviru dejavnosti kegljaškega kluba ali društva ali s kegljanjem 
povezanih dejavnosti na spletnih straneh KZS (www.kegljaška-zveza.si), socialnih omrežjih, ki jih KZS upravlja in 
ostalih medijih (plakati, brošure, novice, članki, intervjuji, oddaje in podobno).  
 

Datum:  _____________________ 

Podpis:   _____________________                                                
 

Upravljalec osebnih podatkov je Kegljaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, ki jih zbira in obdeluje skladno z zakonodajo 
s področja varstva osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu  podatkov (GDPR) in sprejetim Pravilnikom o varovanju osebnih 
podatkov. Upravljalec bo zbiral in uporabljal vaše osebne podatke v namene ki so navedeni v upravljavčevih Evidencah dejavnosti 
obdelave in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen obdelovalcem določenim v Seznamu zbirk osebnih podatkov in za potrebe, ki so 
navedene v Evidencah dejavnosti obdelave. 

Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma vaših pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do 
dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov Kegljaško 
zvezo Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana in po elektronski pošti na info@kegljaska-zveza.si. Upravljavec bo na vašo zahtevo, s 
katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od 
prejema zahteve. 

Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati 
pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel: 01 230 
97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si. 
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