
 
 

 

PRISTOPNA IZJAVA 
- ZA ČLANSTVO V DRUŠTVU TABORNIKOV ZMAJEV ROD -   

 

PODATKI O KANDIDATU ZA ČLANA (V NADALJEVANJU ČLAN): 

IME IN PRIIMEK:  

NASLOV, POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:  

DATUM ROJSTVA:  

E-POŠTNI NASLOV (ni obvezno):  

TELEFONSKA ŠTEVILKA (GSM) (ni obvezno):  

  
a) Mladoletni člani 

IME IN PRIIMEK (STARŠA OZ. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA):  

E-POŠTNI NASLOV:  

TELEFONSKA ŠTEVILKA (GSM):   

 
b) Zdravstvena stanja 

Zdravstvene posebnosti člana, ki so lahko potencialno nevarne (kot npr. alergije ali druge oblike bolezenskih 
stanj) pri udejstvovanju v aktivnostih na akciji): 

 

 
c) Soglasja  

Kot član oz. kot starš oz. zakoniti zastopnik člana se strinjam, da se me / člana fotografira med 
taborniškimi aktivnostmi in da se lahko te fotografije javno objavijo v taborniških medijih (digitalni 
in družbeni kanali ter revija Tabor in druge tiskovine rodu, območne organizacije in Zveze 
tabornikov Slovenije) izključno za namene promocije taborniških dejavnosti v javnosti. Soglasje se 
lahko kadarkoli prekliče. 

DA  NE 

 

(označi) 

Kot član oz. starš oz. zakoniti zastopnik člana se strinjam, da se portretna fotografija člana lahko 
objavi na digitalnih in družbenih kanalih ter v reviji Tabor in drugih tiskovinah rodu, območnih 
organizacij in Zveze tabornikov Slovenije. Soglasje se lahko kadarkoli prekliče. 

DA  NE 
 

(označi) 

  
S podpisom soglašam in dajem privolitev za obdelavo osebnih podatkov skladno z Uredbo EU 2016/679, kot 
izhaja iz točke c) te izjave. 
 
Kraj in datum: ____________________________ 
 
 
Za člane, starejše od 7 let in mlajše od 15 let:  Za člane, starejše od 15 let: 

   

(podpis člana)  (podpis člana) 

   
 (podpis / soglasje starša oz. zakonitega zastopnika) 
 



 
 

 

 
Opomba: S pristopom v članstvo Društva tabornikov Zmajev rod, ki je član zveze društev Zveza tabornikov 
Slovenije (ZTS) nacionalne skavtske organizacije, ZTS pa član Svetovne organizacije skavtskega gibanja 
(WOSM), postane član tudi član omenjenih organizacij (kot član ZTS pridobi tudi člansko izkaznico in ugodnosti 
za člane ZTS). 
 

OBVESTILO ČLANOM O PRIDOBITVI OSEBNIH PODATKOV (13. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) 

• Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Društvo tabornikov Zmajev rod, Prijateljeva 2, 1000 Ljubljana, 
zmajev.rod@gmail.com 

• Skupni upravljavec: ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, 1000 Ljubljana 
pisarna@taborniki.si, +386 (1) 300 08 20 
 

• Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje zakonskih obveznosti (Zakon o društvih) in za 
namene obveščanje in komunikacije s člani (podatki o članu); Preprečevanje neželenih zdravstvenih stanj 
pri članih društva ob izvajanju aktivnosti društva; Fotografije članov za namene obveščanja o dejavnostih 
društva ter v promocijske namene 
 

• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Podatki o članu (Zakon o društvih in pogodba oz. statut 
društva), zdravstvena stanja in fotografije (soglasje) 
 

• Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Ponudniki IT storitev; 
Računovodski servis, Banke, zakoniti zastopnik društva, drugi člani – vodje posamezne aktivnosti. 
Svetovna organizacija skavtskega gibanja - World Organization of the Scout Movement (WOSM). 

• Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Da, ZDA 
(podjetje Microsoft / Google), samocertificirano na podlagi sporazuma Zasebnostni ščit (Privacy Shield). 
Mednarodna organizacija Svetovna organizacija skavtskega gibanja - World Organization of the Scout 
Movement (WOSM) s sedežem v Švici (EGP). 
 

• Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega 
obdobja: podatki o članu (največ 5 let od prenehanja članstva), ostali podatki do preklica oz. ob 
prenehanju članstva 

• Informacije o obstoju pravic posameznika: do dostopa do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih 
podatkov ali omejitev, pravica do ugovora obdelavi in pravica do prenosljivosti podatkov; posameznik 
uveljavlja pravice pisno (naslovljeno na naslov društva ali na uradni email naslov)  

• Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar 
koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala 
do njenega preklica. 

• Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  
Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 
012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). 

• Zagotovitev podatkov o članu (ime priimek, naslov, datum rojstva in email/GSM) je zakonska in 
pogodbena obveznost. Če član ne zagotovi osebnih podatkov, je posledica izključitev iz društva. 
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