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OBRAZEC O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 
 
 

BADMINTONSKI ZVEZI SLOVENIJE, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, matična številka 
5137870000, ID za DDV SI 61915459 (»Zveza«), za obdelavo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (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 ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»Splošna 
uredba o varstvu podatkov«), drugimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, sprejetih na 
ravni Evropske unije in Republike Slovenije, ter Politiko o varstvu osebnih podatkov Zveze (»Politika«), 
zagotavljam naslednje osebne podatke: 

ime in priimek:  

spol:  

datum rojstva:  

država rojstva:  

EMŠO:  

državljanstvo:  

stalno prebivališče:  

začasno prebivališče:  

naslov v tujini:  

naslov elektronske pošte:  

telefonska številka:  

član društva/kluba:  

 
 

Z označitvijo polja (z »X«, »✓« ali na drug nedvoumen način) podajam prostovoljno 
privolitev v obdelavo mojih osebnih podatkov v zvezi z mojo podobo v obliki slike, 
videa, zvoka ali v kakršni koli drugi vrsti upodobitve, brez ali z navedbo mojega 
imena in priimka, za namen promocije in trženja Zveze ter tekmovanj, ki se 
organizirajo pod njenim okriljem, v komercialne in nekomercialne namene, na 
spletnih straneh Zveze in družbenih omrežjih, kot je podrobneje določeno s Politko. 
 
V primerih posameznikov, ki v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo ne morejo 
sami podati veljavne privolitve, mora za njih privolitev podati eden izmed staršev, 
rejnik, skrbnik oziroma druga ustrezna oseba, ki sme v skladu z vsakokrat veljavno 
zakonodajo podati veljavno privolitev za takšnega posameznika. 

 
S svojim podpisom izrecno potrjujem, da sem prebral Politiko in Splošne informacije o varstvu osebnih 
podatkov (»Splošne Informacije«), katerih zadnji različici sta objavljeni na spletnih straneh Zveze (na 
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povezavi: http://www.badminton-zveza.si/), s katerima sem v celoti seznanjen in ju v celoti razumem. 
Na podlagi Politike in Splošnih Informacij sem seznanjen s kategorijami osebnih podatkov, ki jih bo 
Zveza obdelovala, s pravnimi podlagami in nameni obdelave osebnih podatkov, s svojimi pravicami ter 
drugimi informacijami, povezanimi z obdelavo osebnih podatkov s strani Zveze, kakor jih določa člen 
13 Splošne uredbe o varstvu podatkov. 
 
V primerih mladoletnih in drugih omejeno poslovno sposobnih oseb mora ta obrazec izpolniti in 
podpisati eden izmed staršev, rejnik, skrbnik oziroma druga ustrezna oseba, ki Zvezi zagotovi osebne 
podatke oziroma poda privolitev v imenu omejeno poslovno sposobne osebe. S podpisom oseba 
izrecno jamči, da ima ustrezna (zakonska ali drugačna) pooblastila za zastopanje omejeno poslovno 
sposobne osebe v zvezi z vsebino tega obrazca. 
 

Datum: 
 
______________________ 

 Podpis: 
 
______________________ 

  S strani: 
______________________ 

  (ime in priimek) 

 
 


