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IZJAVA – OSEBNI PODATKI 

 
Podpisani ___________________________________________________ se strinjam, da Ribiška 

družina Barje, Zveza ribiških družin Ljubljana in Ribiška zveza Slovenije v svojih zbirkah podatkov 

vzpostavijo, zbirajo, vodijo, posredujejo, uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo naslednje moje 

osebne podatke: 

 

—  ime in priimek, 

—  naslov stalnega in morebitnega začasnega prebivališča, 

—  datum in kraj rojstva, 

—  državljanstvo, 

—  stopnjo izobrazbe, 

—  telefonske številke, 

—  naslov elektronske pošte 

 

in sicer z namenom vodenja: 

 

—  zbirke članstva, 

—  izvajanja članskih obveznosti in funkcij, 

—  evidence prejemnikov glasila Ribič, 

— evidence o prijavah in opravljenih preverjanjih znanja za ribiški izpit ter udeležbi in preverjanjih 

na strokovnih usposabljanjih sladkovodnega ribištva, 

—  evidence tekmovalcev, 

—  evidence o prejemnikih priznanj in 

—  evidence o aktualnih disciplinskih ukrepih. 

 

Za potrebe zvez ali združenj, v katere je včlanjena ali jih je ustanovila, sme ribiška družina uporabiti 

tudi mojo fotografijo, ki sem jo dostavil z vlogo za vpis in je enaka kakor v članski izkaznici. 

Seznanjen sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov in da imam 

glede svojih osebnih podatkov pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, 

izbrisa, prenosljivosti in ugovora. 

Izjavljam, da sem se pred privolitvijo seznanil z vsebino Pravilnika o varstvu osebnih podatkov 

(oziroma Politiko varstva osebnih podatkov), ki vsebuje podrobnejše informacije o tem, katere 

osebne podatke zbira, za katere namene in kako RD, ZRD, oziroma RZS ravna z osebnimi podatki. 

RD dovoljujem objavo fotografij z mojo podobo, kadar te nastanejo na ribiških dogodkih, in sicer 

na spletni strani RD in v elektronskih ali tiskanih javnih medijih. 

Zavedam se, da ima RD pravico uvesti proti meni takojšen disciplinski postopek, če ugotovi, da 

sem na prvi strani te vloge navedel zavajajoče ali netočne podatke. 

 

V / Na _______________________________________, dne _____________ 

 

 

 

________________________ 

 

(podpis) 
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