Kinološko društvo Barje
“Vzgajamo pse in izobražujemo vodnike.”

PRISTOPNA IZJAVA

Izjavljam, da želim postati član Kinološkega društva Barje in dajem v interno uporabo naslednje podatke:
Ime: _________________________________________________________________________________
Priimek: ______________________________________________________________________________
Datum rojstva: ___________________________
Naslov: _______________________________________________________________________________
Poštna številka in kraj: __________________________________________________________________
Telefonska številka: _____________________________________________________________________
E – mail naslov: ________________________________________________________________________

Kraj in datum: _______________________________
Podpis: ____________________________________

V skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007 ter
Uredbe (EU) 2016/679) dovoljujem, da Kinološko društvo Barje za svoje potrebe obdeluje moje zgoraj
navedene osebne podatke. Kinološko društvo Barje se zavezuje, da podatke hrani neomejeno oziroma do
pisnega preklica na e-mail naslov: kinoloskodrustvobarje@gmail.com ter jih uporablja izključno za interne
namene. Dokument je na voljo za vpogled na sedežu društva po predhodnem dogovoru.

Kinološko društvo Barje, Smolnik 33, 1355 Polhov Gradec
kinoloskodrustvobarje@gmail.com
http://kinoloskodrustvo.si

Kinološko društvo Barje
“Vzgajamo pse in izobražujemo vodnike.”

SOGLASJE ZA OBDELAVO PODATKOV
Podpisani / Podpisana: __________________________________________________________________
Naslov: _______________________________________________________________________________
Poštna številka in kraj: __________________________________________________________________
v skladu z določbami Zakona o varstvu podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Uredbo EU
(2016/679) dovoljujem obdelavo, hrambo in posredovanje naslednjih označenih podatkov (označite z X):
hrambo mojih podatkov za komunikacijo in obveščanje,
objavo mojih podatkov na spletni strani Kinološkega društva Barje, KZS in v uradni reviji KZS –
Kinolog,
objavo moje slike na spletni strani Kinološkega društva Barje ali KZS,
posredovanje mojih podatkov tretji osebi, ki ima za to upravičen interes (npr. komisijam KZS).
S Kinološkim društvom Barje sodelujem (označite z X):
član društva,
član upravnega odbora,
član nadzornega odbora,
član častnega razsodišča,
član komisije ali sekcije,
inštruktor šolanja psov,
opravljam tečaj po programu za šolanje psov,
opravljam izpit po programu šolanih psov (vsi veljavni izpiti po programih KZS),
sodelujem na tekmovanjih in/ali prireditvah v organizaciji Kinološkega društva Barje.
Seznanjen sem, da lahko zahtevam vpogled v hranjene podatke, njihovo spremembo in popravke ter
lahko kadarkoli zahtevam izbris mojih podatkov za katere sem podal/-a privolitev. Izbris podatkov lahko
zahtevam pisno na e-mail naslov: kinoloskodrustvobarje@gmail.com.

Kinološko društvo Barje se zavezuje, da bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavnimi predpisi.
Kraj in datum:______________________________

Podpis:______________________________

Kinološko društvo Barje, Smolnik 33, 1355 Polhov Gradec
kinoloskodrustvobarje@gmail.com
http://kinoloskodrustvo.si

