Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana
Cigaletova 10
1000 Ljubljana

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta Evropske unije z dne 27. aprila
2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba o
varstvu osebnih podatkov)

Spoštovani član / članica društva PD Pošte in Telekoma Ljubljana (v nadaljevanju: društvo),
da boste tudi v bodoče obveščeni o dogodkih in aktivnostih društva in Planinske zveze Slovenije na
najustreznejši način in v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, vas prosimo za
navedene izjave in privolitve o obdelavi osebnih podatkov, ki jih potrdite s podpisom.
Podpisani član društva: _________________(ime in priimek), ____________________(zakoniti
zastopnik), rojen _____________________, naslov _____________________________________,
sem seznanjen z obdelavo danih osebnih podatkov v evidenci članov društva, posredovanjem
podatkov PZS in posredovanjem potrebnih podatkov izbrani zavarovalnici za zagotavljanje članskih
pravic in drugih namenov v skladu z društvenim Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov in:
1. dovoljujem, da me društvo obvešča o svojem programu in aktivnostih po:
☐ navadni pošti
☐ elektronski pošti, e-naslov:
☐ telefonu, tf. številka:
(Opomba: ustrezno označi)

2. dovoljujem, da slikovne in video posnetke z društvenih in PZS aktivnosti na katerih sem
viden, objavi na spletnih straneh društva, socialnih omrežjih, medijskih objavah, na oglasni
deski društva ter glasilih društva in PZS.
☐ DA

☐ NE

3. dovoljujem, da se me po e-pošti obvešča o možnostih ugodnih nakupov s planinstvom
povezanega blaga in storitev (izvajata le društvo in PZS do trikrat letno).
☐ DA

☐ NE

4. sem naročen na e-novice PZS v katerih me PZS obvešča o novostih v planinski organizaciji (do
enkrat tedensko).
☐ DA

☐ NE

Posamezno privolitev lahko kadarkoli prekličete s povratno e-pošto z zahtevo za prenehanje
pošiljanja obvestil.
V skladu z zakonskimi predpisi imate pravico do vpogleda, popravka, prenosljivosti in pritožbe glede
osebnih podatkov (kontakt: info@pzs.si).
Podatki se lahko obdelujejo do preklica dovoljenja, hranijo pa se do prenehanja članstva v društvu.
Datum:

Podpis člana oz. zakonitega zastopnika:

