PRIJAVNICA K VADBI MOJ GIB ter PISNO SOGLASJE
za obdelavo osebnih podatkov za neposredno trženje in obveščanje
V sezoni 2021/22 se prijavljam na vadbo:

IME VADBE:

KRAJ VADBE:

DAN VADBE:

URA VADBE:

DIJAK:

ŠTUDENT:

ZAPOSLEN:

UPOKOJEN:

DRUGO:

S podpisom tega soglasja, ŠPORTNEMU DRUŠTVU MOJ GIB Logatec, dovoljujem in se izrecno strinjam, da moje naslednje osebne podatke:

IME:

PRIIMEK:

ULICA IN HIŠNA ŠT.:

POŠTNA ŠT. IN POŠTA:

TELEFON :

GSM ŠT.:

E-MAIL NASLOV:

zbira, obdeluje in uporablja za namene obveščanja, izvajanja anket in posredovanja oziroma pošiljanja revij, brošur, obvestil o novostih,
ugodnostih, posebnih ponudbah in nagradnih igrah, drugega reklamnega gradiva ter za namene obveščanja o dogodkih.
Navedena obvestila želim prejemati na naslednji način (

E-MAIL:

s kljukico označite tiste načine, s katerimi se strinjate):

SMS:

Izjavljam, da to soglasje dajem prostovoljno in da sem seznanjen s tem, da zavrnitev tega soglasja ne vpliva na moje morebitno sklepanje pogodbe s ŠPORTNIM
DRUŠTVOM MOJ GIB LOGATEC. Izjavljam, da sem seznanjen, da lahko ŠPORTNO DRUŠTVO MOJ GIB LOGATEC, moje osebne podatke na podlagi tega
soglasja uporablja zgolj za namene, ki so izrecno navedeni zgoraj. S podpisom dovoljujem uporabo in/ali objavo fotografij posnetih na vadbah MOJ GIB s katerih je
nedvoumno razvidno, da se na njej nahajam sam, za potrebe promocije v različnih medijih, kot so spletne strani, socialna omrežja, časopisi, revije in ostale
publikacije ter grafični izdelki. Nadalje izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico do ugovora, ki mi omogoča, da kadarkoli in brez navajanja razlogov spremenim,
omejim ali v celoti prekličem zgornje soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Seznanjen sem, da preklic soglasja učinkuje za naprej in ne vpliva na preteklo
obdelavo osebnih podatkov na podlagi tega soglasja. Seznanjen sem s tem, da lahko preklic tega soglasja ŠPORTNEMU DRUŠTVU MOJ GIB LOGATEC
posredujem na enak način, kot sem podal to soglasje, lahko pa ji ga posredujem tudi po pošti ali e-mailu.

Informacije v skladu z 12. do 22. in 34. členom Uredbe (EU) 2016/679 z dne 27.4.2016 (v nadaljevanju GDPR)

Upravljavec osebnih podatkov
ŠPORTNO DRUŠTVO MOJ GIB
Cankarjeva cesta 8, 1370 Logatec
Telefon: 040 763 009 | Email naslov: info@mojgib.si
Predsednik društva: Nejc Skubic

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Upravljavec osebne podatke obdeluje na podlagi soglasja posameznika v skladu s točko (a) paragrafa 1 člena 6 GDPR, če pa se posameznik z upravljavcem
pogaja za sklenitev pogodbe ali je pogodbo že sklenil pa na podlagi točk (b) in (f) paragrafa 1 člena 6 GDPR.

Rok hrambe
Osebni podatki se hranijo do preklica soglasja, če so pridobljeni na podlagi soglasja, oziroma 10 let od sklenitve pogodbenega razmerja oziroma od
pridobitve osebnih podatkov.

Pravice posameznika
Posameznik lahko od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov, kar pomeni, da mu je upravljavec na njegovo zahtevo dolžan sporočiti, ali se v zvezi z
njim obdelujejo osebni podatki, ter mu zagotoviti kopijo osebnih podatkov. Posameznik lahko zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave.
Posameznik ima tudi pravico do ugovora obdelavi, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu. Vse
pravice lahko posameznik izvršuje skladno z veljavnimi predpisi.

Obvestilo v primeru kršitve varstva osebnih podatkov
Če obstaja verjetnost, da bo kršitev varstva osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznika, bo upravljavec posamezniku
takoj sporočil, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov. Upravljavec posameznika ne bo obveščal o kršitvi, če bo izvedel ukrepe, zaradi katerih v skladu
z veljavnimi predpisi ni potrebno obveščanje posameznika.

Pred podpisom sem se seznanil z informacijami na tem soglasju, ter izjavljam da vadim na lastno odgovornost.

KRAJ IN DATUM:
PODPIS:

