
Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke 

Balos 4, 4290 Tržič 

 
 

SOGLASJE ZA ZBIRANJE, UPORABO IN OBDELAVO OSEBNIH 
PODATKOV ZA POTREBE POSLOVANJA 

 

Spoštovane članice in člani,  

Od 25. maja 2018 je v uporabi nova Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR, Uredba EU 
2016/679). Vašo zasebnost in osebne podatke spoštujemo, zato potrebujemo vaše soglasje, da želite 
še naprej prejemati naša obvestila in da soglašate z zbiranjem, uporabo in obdelovanjem vaših 
osebnih podatkov za potrebe poslovanja Kulturnega društva Folklorna skupina Karavanke. 

S svojim podpisom potrjujete, da ste seznanjeni s spremembami, ki jih prinaša Uredba EU 2016/679, 
da želite prejemati obvestila našega društva (telefon, navadna pošta, elektronska pošta ipd.) in da 
soglašate z zbiranjem, uporabo in obdelovanjem vaših osebnih podatkov za potrebe poslovanja 
Kulturnega društva Folklorna skupina Karavanke. Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke 
pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. 

Za namen obveščanja in druge potrebe društva hranimo osebne podatke, ki ste jih navedli v pristopni 
izjavi ob včlanitvi ali nam jih pisno ali ustno posredovali naknadno: ime in priimek, naslov, datum 
rojstva, telefonsko številko in elektronski naslov. 

__________________________________________________________________________________ 

Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke 
Balos 4, 4290 Tržič 
 

SOGLASJE za zbiranje, uporabo in obdelavo osebnih podatkov za 
potrebe poslovanja 
 
Član Kulturnega društva Folklorna skupina Karavanke ______________________________ oz. njegov 

zakoniti zastopnik (za mlajše od 15 let)  ______________________________________ izjavljam, da sem 

seznanjen z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov GDPR (Uredba EU 2016/679) in soglašam, da 

Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke zbira, uporablja in obdeluje moje/otrokove 

pridobljene osebne podatke za neposredno poslovanje društva in namene obveščanja (telefon, 

navadna pošta, elektronski naslov, ipd.) 

 

Izjavljam tudi, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno 

zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so 

nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. 

 

Soglasje velja do preklica. 

 

Kraj in datum:                                                                   Podpis člana oz. zakonitega zastopnika: 

_________________                                          _____________________________________ 


