
S podpisom izjavljam, da želim postati član FC DRAVA PTUJ in da bom spoštoval določila statuta, 
ostale akte in pravila tega društva. Zavzemal se bom za uresničevanje programa in ciljev FC Drava Ptuj. 
Sprejete obveznosti do kluba bom vestno izpolnjeval. Vse morebitne težave, nesporazume in spore 
bom reševal skupaj s starši, trenerji in predstavnikom kluba. Če je po mojem mnenju problem 
nerazrešljiv, ga bom poskušal razrešiti s pomočjo klubskega mediatorja, šele nato bom uporabil druge 
pravne poti.

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna št.: Kraj:

Datum rojstva: Kraj rojstva:

Telefon: GSM:

E-naslov:

Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja FC 
Drava Ptuj in mojega članstva v FC Drava Ptuj, pri čemer je dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Ob tem izjavljam, da 
so mi v celoti poznani namen in pravna podlaga obdelave mojih osebnih podatkov s strani društva in se 
s takšno obdelavo strinjam.

PRISTOPNA IZJAVA

Datum: Podpis:



Soglašam, da se moj otrok          , včlani v FC Drava Ptuj.

Dovoljujem tudi udeležbo na testiranjih v okviru FC Drava Ptuj, ter obdelavo in hranjenje podatkov 
testiranj za potrebe FC Drava Ptuj.

Dovoljujem oz. soglašam, da klubska zdravstvena služba v dogovoru s klubskim in osebnim zdravnikom 
mojemu sinu/hčeri v primeru težav oz. poškodb nudi prvo pomoč, masažo in rehabilitacijo po 
poškodbah. Dovoljujem oz. soglašam, da FC Drava Ptuj obdeluje osebne podatke članov društva v 
skladu s priloženim dopisom.
Dovoljujem (za potrebe marketinga oz. promocije kluba), da FC Drava lahko objavlja fotografije in 
videoposnetke na katerih je morebiti tudi moj sin/hči in so bile/bili posneti v okviru dejavnosti 
nogometnega kluba FC Drava.
FC Drava zagotavlja uporabo fotografij zgolj v navedene namene in nikoli v osebno škodo ali žalitev 
fotografirane osebe.
Vse morebitne težave, nesporazume in spore bom reševal skupaj z zastopanim, trenerji in 
predstavnikom kluba. Če je po mojem mnenju problem nerazrešljiv, ga bom poskušal razrešiti s 
pomočjo klubskega mediatorja, šele nato bom uporabil druge pravne poti.

, dovoljujem oz. soglašam, da se moj 

po potrebi vozi na različna tekmovanja v vozilih, ki jih 

Spodaj podpisani/a 

upravljajo trenerji, člani FC Drava Ptuj ali njihovi zakoniti zastopniki.

sin/hči

(za včlanitev otroka starega od 6 do 19 let)

PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

Datum: Podpis:

Ime in priimek (zakonit zastopnik):

E-naslov (zakonit zastopnik):

Telefon:



INFORAMCIJE O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV

1.) Identiteta in kontaktni podatki društva (upravljavca osebnih podatkov):

Nogometni klub Drava Ptuj
Čučkova ulica 7
2250 Ptuj, Slovenija
e-pošta: info@fcdrava.com
Telefon: 071 555 123

2.) Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

Darko Žičkar
e-pošta: info@fcdrava.com

7.) Posredovanje osebnih podatkov kot pogoj za včlanitev v društvo

Posredovanje osebnih podatkov, kot izhajajo iz pristopne izjave, je pogoj za včlanitev v društvo FC Drava 
Ptuj. V kolikor bodoči član navedenih podatkov ne posreduje društvu, slednji ne more postati član 
društva FC Drava Ptuj.

3.) Namen obdelovanja osebnih podatkov:

FC Drava Ptuj obdeluje osebne podatke svojih članov na podlagi njihove izrecne privolitve z namenom 
zagotovitve normalnega delovanja društva, predvsem pa z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev 
za članstvo v društvu, informiranja svojih članov o vseh zadevah pomembnih za delovanje društva ter o 
dogodkih povezanih z društvom.

4.) Uporabniki osebnih podatkov:

Osebne podatke, pridobljene od članov društva FC Drava Ptuj uporabljajo zgolj organi in telesa društva, 
in sicer zgolj v obsegu, ki je potreben za njihovo delovanje znotraj društva.

FC Drava Ptuj bodočemu članu skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov posreduje 
naslednje informacije:

5.) Obdobje hrambe osebnih podatkov:

FC Drava Ptuj bo osebne podatke svojih članov hranil ves čas njihovega članstva v društvu ter še v 
obdobju po prenehanju njihovega članstva v društvu, in sicer za potrebe spremljanja statističnih 
podatkov.

6.) Pravice članov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

Člani društva imajo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov naslednje pravice:
- pravico, da od društva zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih 
podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov;
- pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti osebnih podatkov; 
- pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.


