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IZJAVA 
 

 

S podpisom vpisnega lista SZS, soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov (Ime, priimek, fotografija, matični 
sabljaški klub, EMŠO, DŠ: (davčna številka), KZZ: (Številka kartice zdravstvenega zavarovanja), Spol:  M  /  Ž, 
Levičar/desničar, kraj rojstva, država rojstva, država potnega lista, državljanstvo, stalno prebivališče, začasno 
prebivališče, kontakti in podatki zakonite zastopnika) in njihovo uporabo s strani SZS,  pod naslednjimi pogoji:   
 

1. Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, 
ki obdeluje osebne podatke izjavitelja je: 

 
Sabljaška zveza Slovenije, Koroška c. 172, 2000 MARIBOR 
(v nadaljevanju: Upravljavec Osebnih podatkov) 
 
Izjavitelj je tekmovalec, sodnik, trener, strokovni delavec, ki podpiše vpisni list v SZS za tekočo tekmovalno sezono. 

2. Upravljalec Osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke Izjavitelja, ki so potrebni za vpis izjavitelja 
v razvide tekmovalcev in druge evidence potrebne za udeležbo v športnih tekmovalnih in strokovnih 
aktivnostih. Osebni podatki, ki se obdelujejo so zajeti v vpisnem listu izjavitelja. Vpisni listi se hranijo na 
ustrezen način, vpogled vanje pa ima s strani Upravljalca zgolj oseba, zadolžena za:  
 

3. Namen obdelave Osebnih podatkov 
Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje Upravljavcu osebnih podatkov, se zbirajo in obdelujejo z namenom, da se 
posamezniku omogoči njegovo športno ali strokovno udejstvovanje, vpise v sezname športnikov, pridobitev licenc, 
prijave na tekmovanja in vse povezano z tekmovalčevim udejstvovanjem s športom ter vpise v sezname 
strokovnega osebja (FIE, EFC, OKS, ZZBŠS ..). V nobenem primeru Upravljalec ne posreduje podatkov tretjim 
osebam, če ne gre za namene omogočanja udejstvovanja s športom. 
 

4. Izjavitelj ima pravico, da : 
(I)kadarkoli dostopa do svojih Osebnih podatkov,  
(II) svoje Osebne podatke kadarkoli popravi, 
(III) svoje Osebne podatke kadarkoli izbriše  
IV) svoje Osebne podatke kadarkoli prenese,  
V) zahteva omejitev obdelave svojih Osebnih podatkov in 
(VI) vloži ugovor zoper obdelavo Osebnih podatkov. 
 
Izjavitelj ima nadalje tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z 
oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva. 
 

5. Izjavitelj s podpisom vpisnega lista tudi izjavlja, da soglaša z vsemi objavami v medijih, na katerih se 
njegovo ime in priimek, podatek o udeležbi na tekmovanju, uvrstitev ali slika pojavita z namenom 
obveščanja javnosti o delovanju SZS. V kolikor se ne strinja to izrecno označi na vpisnem listu. 

 
 
 
Ime in priimek izjavitelja ali zakonitega zastopnika ter podpis:             Kraj in datum: 
 
 
________________________________________________                            ________________________ 
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PODATKI TEKMOVALCA, STROKOVNEGA DELAVCA, ČLANA SZS IN 

FOTOGRAFIJA 

 

Ime: 

Priimek: 

Status (tekmovalec, sodnik, trener, član strokovnega osebja..):  

Matični sabljaški klub: 

EMŠO: 

DŠ: (davčna številka) 

KZZ: (Številka kartice zdravstvenega zavarovanja) 

Spol:  M  /  Ž            Levičar/desničar: 

Kraj rojstva: 

Država rojstva: 

Država potnega lista: 

Državljanstvo: 

Stalno prebivališče: 

Začasno prebivališče: 

 

Kontakti 

Telefon: 

Mobilni: 

Mail: 

Kontakti zakonitega zastopnika 

Telefon: 

Mobilni: 

Mail: 

 
Ime in priimek izjavitelja ali zakonitega zastopnika ter podpis:             Kraj in datum: 
 
________________________________________________                            ________________________ 


