
 

PRIJAVNICA (pristopna izjava) 
 

PODATKI O TEČAJNIKU 

Ime in priimek:* 

Naslov:* 

Datum rojstva:* 

Telefon: * 

e-mail: * 

Zvrst plesa:*                                                      Termin: 

 

PODATKI O STARŠIH oz. (plačniku storitev) 

SKRBNIKIH 

Ime in priimek:* 

Telefon:* 

E-mail:* 

* podatek je obvezen 
S podpisom prijavnice (pristopne izjave) član oziroma zakoniti zastopnik mladoletnega člana potrjujem, da sem seznanjen s/in sprejemam Statut Športnega kluba PRO DC in/ali 
Športnega kluba PRO DC Šempeter ter sem seznanjen in sprejemam splošne pogoje društva. 

S podpisom soglašam z obdelavo osebnih podatkov člana s tega obrazca za vodenje evidenc članov Športnega kluba PRO DC/Šempeter, vključno z evidentiranjem prijav in 
rezultatov tekmovanj, za potrebe obveščanja, pošiljanja računov in prijavljanje na občinske, državne in mednarodne razpise ter obdelave elektronskega naslova in telefonske 
številke v namene obveščanja  

S podpisom pristopne pogodbe izjavljam, da: - sem seznanjen, da lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih podatkov oziroma 
osebnih podatkov mojega otroka ali podam ugovor zoper obdelavo mojih osebnih podatkov oziroma osebnih podatkov mojega otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov 
Športnega kluba PRO DC, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica/Športnega kluba PRO DC Šempeter, Ulica Andreja Gabrščka 50, 5290 Šempeter pri Gorici ali 
elektronskim sporočilom na naslov prodance.ng@gmail.com, - sem seznanjen, da lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši 
Splošno uredbo o varstvu podatkov, - sem seznanjen, da se bodo dani osebni podatki obdelovali s strani Športnega kluba PRO DC /Šempeter ter bodo posredovani pristojnim 
tekmovalnim organom in institucijam, ne pa tudi tretjim osebam, k čemur podajam svoje izrecno soglasje, - sem seznanjen, da se podatki hranijo trajno, - sem seznanjen, da se v 
primeru podanega zahtevka za blokiranje, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih podatkov oz. osebnih podatkov mojega otroka, moje članstvo oz. članstvo otroka pri 
Športnem klubu PRO DC /Šempeter avtomatično prekine. 

 

Kraj:                                                                                                                       Podpis tečajnika: 

 

Datum.                                                                                                                  Podpis staršev oz.skrbnika: 

 

 

 

 

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV V PROMOCIJSKE IN MARKETINŠKE NAMENE  Športnega kluba PRO DC /Šempeter :S spodnjim podpisom Soglasja za 
obdelavo osebnih podatkov v promocijske in marketinške namene Statut Športnega kluba PRO DC /Šempeter soglašam, da Športni klub PRO DC /Šempeter fotografira, snema 
in objavlja posnetke z vadb, tekmovanj, nastopov ipd., na katerih se nahaja član, v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih Športnega kluba PRO 
DC/Šempeter, za strokovne analize, promocijske in marketinške namene Športnega kluba PRO DC/Šempeter. 

 

 

 

Kraj:                                                                                                                       Podpis tečajnika: 

 
Datum.                                                                                                                  Podpis staršev oz.skrbnika 
 
 

 
Športni klub PRO DC , Ul.Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, MŠ 4018257 Dš 54597498 TRR 04750- 

0001661370 Športni klub PRO DC Šempeter, Ul.Andreja Gaberščka 50, 5290 Šempeter pri Gorici, MŠ 4057660, DŠ 

82730873, TRR 04750-0002236580 


