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P O L I T I K A 
o varovanju osebnih podatkov 
v Klubu borilnih veščin Sevnica 

 
 

1. Uvodno določilo 
Zavedamo se, da spoštujete naše zaupanje, ki ga nam izkazujete s tem, ko nam posredujete in 
dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. V naslednjih določilih vas želimo seznaniti z nameni 
in podlago obdelav osebnih podatkov s strani Kluba borilnih veščin Sevnica (v nadaljevanju: KBV 
Sevnica) ter z vašimi pravicami na tem področju. 

 

2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov 
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to politiko, je KBV Sevnica, imenovana 
je bila Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Jurij Orač, predsednik kluba, ki je dosegljiv na 
kbv.sevnica@gmail.com.  

 
Skrbnik osebnih podatkov: 
- Vadba predšolskih otrok: Tina Kolman 
- Vadba osnovnošolskih otrok in dijakov: Jurij Orač 
- Vadba študentov, odraslih in starejših: Mag. Denis Orač in Marko Stopar 

 

3. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov 
 

a) Obdelava na podlagi vpisnega lista 
Osebni podatki, ki so nam posredovani preko vpisnega lista se uporabljajo za naslednje namene: 
- Ime in priimek, se uporablja za vodenje klubske evidence za beleženje obiska, organizacija 

nastopov, tekmovanj in priprava na trening. 
- Telefonska številka polnoletnega vadečega oz. staršev mladoletnega vadečega se uporablja za 

obveščanje o odpadlih vadbah, obveščanje o nastopih, tekmovanjih, začetku in koncu vadb za 
posamezno šolsko leto in podobna obvestila. 

- Ime, priimek, občina bivanja in letnica rojstva; se uporabljajo za namen pridobivanja finančnih 
sredstev iz javnih razpisov. 

- Zdravstvene posebnosti otroka; so nujne za zagotavljanje varnosti otrok. Pridobljeno 
zdravniško potrdilo za registrirane tekmovalce se uporablja skladno z veljavnimi nacionalnimi 
in mednarodnimi pravili svetovnih organizacij WUKF, WKF in WAKO. Veljavnost zdravniškega 
potrdila je 1 leto. 

- Informacija o šoli in razredu, ki ga osnovnošolski otroci obiskujejo, se uporablja za obveščanje 
šole ob morebitni odsotnosti od pouka zaradi udeležbe na šolskih tekmovanjih ali drugih 
nastopih. 

- Vadeči, ki sodelujejo na tekmovanjih državnega in mednarodnega nivoja pa nam posredujejo 
še naslednje podatke: naslov in EMŠO ter datum in kraj rojstva, kopijo kartice ZZZS, 2 
fotografiji velikosti za osebni dokument in Zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, da je zdrav 
za registracijo tekmovalca v nacionalno panožno zvezo.  

 
b) Obdelava na podlagi prijave  
Osebni podatki, ki so nam posredovani preko prijavnice na SEVNIŠKI KARATLON in/ali KARATE FEST 
turnir se uporabljajo za naslednje namene: 
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- Ime, priimek, datum rojstva, stopnja pasu, disciplina (kata, Kumite), telesna teža; se uporabijo 
pri pravilni razvrstitvi posameznika v določeno tekmovalno kategorijo in disciplino za dan 
tekmovanja.  

- Elektronski naslov/domači naslov; se uporablja za posredovanje informacij, ki se nanašajo 
neposredno na organizacijo, izvedbo tekmovanja in pošiljanja poročila o tekmi in rezultatov 
po končanem tekmovanju.  

- Telefonske številke staršev; se uporabljajo le v nujnih primerih 
- Zdravstvene posebnosti otroka; so nujne za zagotavljanje varnosti otrok. 

 
c) fotografije in posnetki 
Fotografije in posnetke, ki jih posnamemo na treningih, vadbah, tekmovanjih, nastopih, izletih ali 
drugih skupnih aktivnostih kluba, uporabljamo za promocijo kluba na Facebook strani, na spletni 
strani ali v prispevkih različnih medijev (časopis, spletni časopisi ipd.) ter jih hranimo za arhiv kluba.  

 
4. Rok hrambe osebnih podatkov 
        Podatke pridobljene z vpisnim listom:   Podatke o članih hranimo 10 let. Podatke uporabljamo samo za tekoče šolsko 

leto od 1.9. do 31.8., razen podatke s katerimi se prijavljamo na javne razpise, ki jih lahko uporabimo 5 let. 
Podatke pridobljene s prijavnico na Sevniški Karatlon in Karate Fest: Podatke hranimo 3 leta od prejetja prijavnice.         
Uporablja se zgolj elektronski naslov za posredovanje informacij o prihodnjih športnih aktivnostih.  
Zdravniško potrdilo registriranih tekmovalcev se hrani največ 1 leto, oz. do roka veljavnosti. 

 
5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov 

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Posameznik lahko svojo zahtevo poda 
na elektronski naslov kbv.sevnica@gmail.com  

 
a) Pravica dostopa do podatkov:  
- posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in 

kadar to drži, posredujemo naslednje informacije: 
- Vrste osebnih podatkov 
- Roki hrambe 
- Obstoj pravice, da se od upravljalca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev 

obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se le-te nanašajo ali obstoj 
pravice do ugovora k taki obdelavi. 

- Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu 
- Kadar osebni podatki niso pridobljeni od posameznika, vse razpoložljive informacije o 

njegovem viru 
- Na podlagi zahteve izdelamo kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje 

posamezniku.  
 

b) Pravica do popravka:  
Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da se popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne 
podatke, ki se nanašajo nanj. 

 
c) Pravica do izbrisa podatkov ( t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se 

njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih 
- Podatki niso več potrebni v namene za katere so bili pridobljeni 
- Posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava 
- Osebni podatki so bili obdelani nezakonito 
- Osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali 

slovenskim pravom 
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d) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se 
nanašajo nanj omeji, kadar: 

- Podatki niso točni 
- je obdelava nezakonita, pa posameznik ne želi, da podatke izbrišemo 
- je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo. 

 
e) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je 

posredoval klubu.  
 

f) Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov.  
 

6. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov 
Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na 
elektronski naslov kbv.sevnica@gmail.com ali po pošti na naslov: KLUB BORILNIH VEŠČIN 
SEVNICA, Kozjanska ulica 11, 8290 SEVNICA. Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, 
če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo. 

 

7. Veljavnost politike 
Ta politika je objavljena na spletni strani www.kbv-sevnica.org in velja z dnem 10. 12. 2018.  
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