
Podatki o članu    AP R T Š NŠP ZPT 

 

Ime ___________________________ Priimek  __________________________  

Datum rojstva ___________________ Državljanstvo  _______________________  

EMŠO _________________________ 

Naslov _________________________ Kraj / poš.št. _________________________  

Telefon ________________________  E-mail  _____________________________  

Opozorite nas na morebitne zdravstvene težave (npr. alergije, astma ipd.) 
 __________________________________________________________________  

 ........................................................................  

 (podpis člana, starejšega od 7 let) 

Izjava staršev oz. zakonitih zastopnikov 

Za člane do  S podpisom izjavljam, da včlanjujem svojega otroka 
dopolnjenega  v Plavalni klub Koper. 
7. leta starosti:   .......................................................................  
 (podpis starša ali zakonitega zastopnika) 

 

Za člane  S podpisom izjavljam, da soglašam z vključitvijo otroka  
od 7. do 15.  v Plavalni klub Koper. 
leta starosti:   .......................................................................  
 (podpis starša ali zakonitega zastopnika) 

 

Podatki o starših ali zakonitih zastopnikih (dovolj je le eden) 

Ime __________________________  Ime  __________________________  

Telefon _______________________  Telefon ________________________  

E-mail  _______________________  E-mail _________________________  

Podpis*  _______________________  Podpis* ________________________  

*S podpisom soglašam z uporabo mojih osebnih podatkov skladno z dokumentom na 
hrbtni strani pristopnice, ki sem ga izpolnil in podpisal 

Koper / Žusterna:________________   ZPT:_______________   Članarina:_______________ 

Obrni list in izpolni Soglasje za uporabo osebnih podatkov.  
 

Članstvo v Plavalnem klubu Koper, brez podanega Soglasja za uporabo osebnih podatkov ni mogoče. 

 

Članarina se poravna s plačilom preko plačilnega naloga: 

Znesek: 10,00 € 

Namen: IME in PRIIMEK – članarina 2022/23 

Koda namena: OTHR 

Prejemnik:  

Naziv: PLAVALNI KLUB KOPER 

Naslov: Istrska cesta 70 

Kraj: Koper 

Račun: SI56 0400 1004 6477 151 

Referenca: SI99 

 

Vadnine za sezono 2022/23 (veljavno od 01.09.2022): 

- vadba 1 x tedensko: 30 €/mesec, 

- vadba 2 x tedensko: 38 €/mesec,  

- vadba 3 ali več krat tedensko*: 45 €/mesec,  

- tekmovalna ekipa z jutranjimi ali/in suhimi treningi: 52 €/mesec, 

- rekreacijska vadba za veterane do 3 x tedensko: 45 €/mesec, 

- intenzivna začetna vadba za otroke neplavalce 5 x tedensko: 45 €/teden. 

* vadba v soboto dopoldne vključena 

Popusti: drugi otrok 50%, tretji otrok, ali več plača le 10 €/mesec/otroka. 
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SOGLASJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV 
(za otroke do dopolnjenega 16. leta starosti izpolni starš oz. zakoniti zastopnik) 

 
Podpisani __________________________ ________________________________ 

Naslov ___________________________ _________________________________ 

telefonska številka_________________, e-pošta _____________________________ 

dovoljujem uporabo mojih in/ali osebnih podatkov otroka/varovanca (katerega zakoniti 

zastopnik sem): ______________________________(navesti ime otroka, mlajšega od 16 let) 

skladno z Uredbo GDPR, z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 in Uredbo (EU) 

2016/67.  

PK Koper obdeluje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, e-naslov in/ali telefonsko številko, 
datum rojstva, vrsta članarine in druge, ki jih član poda na pristopni izjavi, in sicer izključno za obdelavo 
informacij znotraj PK Koper (vodenje evidenc, udeležbe na dogodkih, tekmah in statističnih podatkih) ter za 
namene komunikacije z društvom. Soglašam, da PK Koper osebne podatke kot so ime in priimek, datum 
rojstva, državljanstvo ter podatek o članstvu v klubu posreduje tudi Plavalni zvezi Slovenije oz. drugim tretjim 
osebam, ki organizirajo plavalne dogodke in tekmovanja in udeležba brez posredovanja slednjih ni mogoča, 
vključno z posredovanjem podatkov klubom v tujini, v kolikor se bo tekmovalec udeležil tekmovanja. PK Koper 
se zavezuje, da bo posredoval le tiste osebne podatke, ki so nujni za udeležbo na dogodku oz. tekmovanju. 
Članstvo v Plavalnem klubu Koper, brez podanega soglasja ni mogoče. 
 
SOGLAŠAM TUDI Z (obvezno obkrožite posamezno možnost, sicer se smatra, da soglasja niste podali):  

 objavo mojega imena ali imena otroka/varovanca v poročilih za člane in javnost (v publikacijah, na internetu, 

v poročilih o dogodkih, o dosežkih, o dobljenih nagradah ter o priznanjih in pohvalah)  

 obveščanjem preko e-pošte (društvena obvestila; vabila; obveščanje o dogodkih-aktivnostih; spremembe 

datumov dogodkov in druga pomembna obvestila v zvezi z dogodkom, na katerega sem prijavljen)  

 Objavo fotografij in videoposnetkov za lastno promocijo PK Koper na spletni strani PK Koper, na Facebook 

profilu PK Koper, socialnih omrežjih (npr. Instagram), poročilih, v e-novičkah, drugih poročilih in predstavitvah 

na kateri sem kakor koli viden.  

Drugo: _____________________________________________________________________ 

 
Datum: ___________________   Podpis: ________________    _________________  
 
Kadar koli lahko od društva zahtevate:  

• izpis svojih osebnih podatkov, ki jih društvo uporablja.  

• popravke in dopolnitve osebnih podatkov v obsegu, ki ga predvidevajo rubrike soglasja.  

• posredovanje poročila za katere namene, kdaj in katere osebne podatke je društvo uporabljalo  

• vpogled, prepis, kopiranje in potrdilo lahko zahtevate skladno z 31. členom ZVOP1-1.  

• kadar koli lahko izstopite iz članstva, pri čemer zahtevate izbris vseh svojih podatkov.  
 
Obdelava in varna uporaba vaših osebnih podatkov se vrši v skladu z Uredbo GDPR, Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov ZVOP-1 in Uredbo (EU) 2016/679 in društvo, ki je upravljalec vaših osebnih podatkov 
izjavlja, da nosi popolno odgovornost za zakonito obdelavo. Izjavljamo, da vaših osebnih podatkov, katere 
ste nam posredovali ne bomo prenašali izven naše zbirke osebnih podatkov in izven obsega podanega 
soglasja. V kolikor menite, da so kršene vaše pravice se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca. 
Upravitelj vaših osebnih podatkov: Plavalni Klub Koper, Istrska cesta št 70, 6000 Koper, matična št.: 
5082463000, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Miran Purgar in ki je vpisano v register društev pri Upravni enoti 
Koper.  
Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov: Miran Purgar, predsednik, e-pošta: 
vodstvo@plavalniklub-koper.si 
 

PLAVALNI KLUB KOPER, Istrska cesta 70 (p.p. 137), 6000 Koper, Slovenija 

Matična št.:5082463000, Davčna št.: 85624462, TRR: SI56 0400 1004 6477 151 (pri Nova KBM) 

e-mail: info@plavalniklub-koper.si, vodstvo@plavalniklub-koper.si • splet: www.plavalniklub-koper.si• gsm: +386 (0)41 337 546 
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