
 

Spoštovani člani in članice OK Komenda, 

v želji po čim večji skladnosti obdelave osebnih podatkov članov in članic (v nadaljevanju za oba 

spola: članov) Orientacijski klub Komenda  (v nadaljevanju: OKK) z novo Splošno uredbo o varstvu 

podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR – njene določbe se neposredno 

uporabljajo  v vseh državah članicah EU od 25.5.2018), vas želimo seznaniti predvsem s pravicami, ki 

vam jih ta uredba prinaša. 

Vsak član kluba ima pravico izvedeti kateri njegovi osebni podatki se obdelujejo (zbirajo), koliko časa 

in v katere namene. OKK v svoji evidenci članov kluba obdeluje naslednje podatke: ime, priimek, spol, 

datum rojstva, naslov bivališča, EMŠO (le za člane, ki tekmujejo na uradnih orientacijskih tekmovanjih 

doma in v tujini), številko ZZZS EMŠO (le za člane, ki tekmujejo na uradnih orientacijskih tekmovanjih 

doma in v tujini), elektronski naslov za obveščanje o vadbah in orientacijskih tekmovanjih in 

pošiljanje računov, telefonska številka za obveščanje, leto vpisa v OKK, udeležba članov na treningih, 

udeležba in rezultati članov na tekmovanjih, evidenca obveznosti ter prejetih plačil člana, foto in 

video posnetki za potrebe delovanja kluba in arhiva o delovanju kluba,. 

Navedene podatke OKK obdeluje na podlagi 6 (1b) člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

Obdelava je potrebna za izvajanje »pogodbe«, katere pogodbena stranka je član kluba, na katerega 

se nanašajo podatki. V skladu z mnenjem Informacijskega pooblaščenca je mogoče izpolnitev 

prijavnice društva obravnavati kot sklenitev »pogodbe«. Omenjene podatke posameznega člana bo 

društvo obdelovalo do pisnega preklica člana. 

OKK obdeluje (zbira) foto in video posnetke članov na podlagi ločene pisne privolitve članov z 

namenom uspešnega izvajanja osnovnih nalog društva, kot npr. priprava promocijskega materiala in 

priprava koledarja, obveščanje javnosti o dejavnostih in prireditvah, ki jih organizira OKK na spletni 

strani OKK, v družabnih omrežjih (npr. Facebook, Instagram) in v sredstvih javnega obveščanja (npr. 

Aplenca). Za mladoletne člane podajo privolitev v zbiranje in obdelavo omenjenih podatkov starši oz. 

zakoniti zastopniki člana.  

V prilogi lahko najdete podrobnejši opis pravic, ki vam jih prinaša Splošna uredba o varstvu osebnih 

podatkov. 

 

Lep orientacijski pozdrav, 

Irena Hacin Kölner 

podpredsednica Orientacijskega kluba Komenda 

 

Priloga: 

- GDPR pojasnilo 

 

Poslati: 

- vsem članom po e-pošti 

- objaviti na spletni strani OKK 


