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KOROŠKI NOGOMETNI KLUB FUŽINAR 
VPISNICA V NOGOMETNO ŠOLO 

 

Podatki o otroku 

 

Ime:    Priimek:   
 

    

Naslov:    Kraj:   
 

    

Datum rojstva:    Emšo:   
 

    

Telefon:    Email:   

 

U5    U7    U9    U11   
           

U13    U15    U17    U19   

 

Podatki o staršu oz. skrbniku otroka 

 

Ime:    Priimek:   
 

    

Naslov:    Kraj:   
 

    

Telefon 1:    Email 1:   
 

    

Telefon 2*:    Email 2*:   
 

* pod številko 2, lahko vpišete telefonsko in email drugega starša oz. skrbnika. 

 

Izjavljam, da z vpisom sprejemam vsa pravila KNK Fužinar in Nogometne zveze 

Slovenije, objavljene na spletni strani in/ali prostorih kluba. Letno članarino bom 

poravnaval po položnici oziroma preko trajnika (ustrezno obkrožite). 

 

Podpis starša oz. skrbnika:           Ravne na Koroškem, dne:  

 

……………………………………….           .…………………………………….. 
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IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI  

S to lzjavo o varovanju zasebnosti dokazujemo svojo zavezanost k varovanju posameznikovih podatkov in zasebnosti. Ta izjava 

o varovanju zasebnosti opisuje naše ravnanje s podatki, s katerimi je mogoče neposredno ali posredno identificirati 

posameznika.  

SPLOŠNE INFORMACIJE  

Koroški nogometni klub Fužinar, socialno podjetje, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem (v nadaljevanju NK Fužinar) spoštuje 

zasebnost članov nogometne šole Fužinar in se zavezuje, da bo pridobljene podatke varoval skladno z veljavno zakonodajo, 

ki ureja varstvo osebnih podatkov in neželeno komunikacijo (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov GDPR). Član 

nogometne šole Fužinar (v primeru mladoletne osebe starši oz. zakoniti zastopniki, ki s podpisom vpisnice jamčijo za 

podajanje pravilnih podatkov in dovoljujejo vpis v NK Fužinar) posreduje svoje osebne podatke. Na ta način daje svojo osebno 

privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, in sicer dovoljuje NK Fužinar, da zbira, pridobiva, vpisuje, ureja, vpogleduje, 

shranjuje ali na drug način obdeluje njegove osebne podatke. Podatke ki jih uporabljamo in potrebujemo, vsebujejo: ime in 

priimek člana, naslov prebivališča, datum rojstva, EMŠO, GSM; ime in priimek staršev oz. zakonitega zastopnika, njegov naslov 

prebivališča, GSM in e-naslov. Za registracijo pri Nogometni zvezi Slovenije od člana potrebujemo tudi podatke osebnega 

dokumenta ter zdravstvene izkaznice. S temi podatki NK Fužinar ne razpolaga, temveč jih za namene registracije zgolj 

posreduje NZS-ju.  

SPLOŠNI POGOJI:  

Član (starš oz. skrbnik) je seznanjen in se strinja, da bo NK Fužinar njegove osebne podatke uporabljal za naslednje namene: 

• Vzpostavitev kontakta preko pošte, e-pošte, telefona, SMS-a, za namene obveščanja o aktivnostih v NK Fužinar;  

• Pošiljanje računov za letno članarino, mesečne vadnine in ostale aktivnosti, ki se nanašajo na člana NK Fužinar; 

• Uporaba foto in video vsebin ter drugih materialov za promocijske namene na spletni strani www.knkfuzinar.si, 

na Facebook strani NK Fužinar, na lnstagram profile NK Fužinar Official, na YouTube profil NK Fužinar;  

• Posredovanje podatkov tretjim osebam za potrebe registracije (NZS, ... ). 

Član je seznanjen, da lahko s posredovanjem odjave na elektronski naslov info@knkfuzinar.si od NK Fužinar kadarkoli zahteva 

prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega obveščanja. Uporaba osebnih podatkov se ne 

prekine v primeru pošiljanja in izdajanja računov, ki so vezani neposredno na člana.  

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV  

NK Fužinar hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin (računov, novic, vabil na 

dogodke, publikacij in ostalih projektov), na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin in 

se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke 

v sistemu blokirali in vaših podatkov vec ne bomo uporabljali za ta namen.  

DOSTOP DO PODATKOV NK FUŽINAR IN VAŠIH OSEBNIH PODATKOV  

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob vpisu vas ali mladoletnega družinskega člana v NK FUŽINAR obdelujemo z vašim 

jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Prav 

tako imate pravico, da izveste, kdo so uporabniki osebnih podatkov ali kakšne vrste uporabnikov so. 

• STRINJAM SE/ NE STRINJAM SE (ustrezno obkrožite) z obdelavo osebnih podatkov za namene 

vzpostavitev kontakta preko poste, e-pošte, telefona, SMS-a, za namene obveščanja o aktivnostih v NK 

Fužinar. 

• STRINJAM SE/ NE STRINJAM SE (ustrezno obkrožite) z obdelavo osebnih podatkov za namene 

pošiljanje računov za letno članarino, mesečne vadnine in ostale aktivnosti 

• STRINJAM SE/ NE STRINJAM SE (ustrezno obkrožite) z obdelavo osebnih podatkov za namene 

uporabe foto in video vsebin ter drugih materialov za promocijske namene  

• STRINJAM SE/ NE STRINJAM SE (ustrezno obkrožite) z obdelavo osebnih podatkov za namene 

posredovanja podatkov tretjim osebam za potrebe registracije (NZS ... ). 

 

 

lme in priimek ter podpis starša ali zakonitega zastopnika:       

 

 

……………………………………………………………………………………….          


