SOGLASJE ZA OBJAVO OSEBNIH PODATKOV NA SPLETNI STRANI KLUBA FC KOPER
Spodaj podpisani_______________________________________________* izrecno soglašam, da se na
spletni strani kluba FC Koper (www.fckoper.com) objavijo moji osebni podatki (izpolnite oz. ustrezno
označite):
Priimek: ____________________ Ime: __________________ Datum rojstva: _________________
(višina, teža, fotografija, datum prihoda v klub, bivši klub, igralna pozicija)
Spodaj podpisani prav tako izjavljam, da so mi v celoti poznani namen in pravna podlaga obdelave zgoraj
navedenih osebnih podatkov in se s takšno obdelavo strinjam.
Datum __________________ Podpis _________________________
*(če gre za mladoletno osebo, podpiše starš/zakoniti zastopnik)

INFORAMCIJE O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV
FC Koper članu skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov posreduje naslednje informacije:
1.) Identiteta in kontaktni podatki društva (upravljavca osebnih podatkov):
FOOTBALL CLUB KOPER
Ljubljanska cesta 2
6000 Koper, Slovenija
e-pošta: info@fckoper.si
2.) Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: _________________________
3.) Namen obdelovanja osebnih podatkov:
FC Koper obdeluje osebne podatke svojih članov na podlagi njihove izrecne privolitve z namenom zagotovitve
normalnega delovanja društva, predvsem pa z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za članstvo v društvu,
informiranja svojih članov o vseh zadevah pomembnih za delovanje društva ter o dogodkih povezanih z društvom.
4.) Uporabniki osebnih podatkov:
Osebne podatke, pridobljene od članov društva FC Koper uporabljajo zgolj organi in telesa društva, in sicer zgolj v
obsegu, ki je potreben za njihovo delovanje znotraj društva.
5.) Obdobje hrambe osebnih podatkov:
FC Koper bo osebne podatke svojih članov hranil ves čas njihovega članstva v društvu ter še v obdobju po prenehanju
njihovega članstva v društvu, in sicer za potrebe spremljanja statističnih podatkov.
6.) Pravice članov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
Člani društva imajo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov naslednje pravice:
- pravico, da od društva zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih
podatkov ali omejitev
obdelave osebnih podatkov;
- pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti osebnih podatkov; ter
- pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.
7.) Posredovanje osebnih podatkov kot pogoj za včlanitev v društvo
Posredovanje osebnih podatkov, kot izhajajo iz soglasja za objavo osebnih podatkov na spletni strani, je pogoj za
včlanitev v društvo FC Koper.
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