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PLANINSKO DRUŠTVO JESENICE 
ŠPORTNO PLEZALNI ODSEK 
C. ŽELEZARJEV 1 
4270 JESENICE 
 

 
ČLANSKI KARTON 

 
S 25. majem 2018 je začela veljati nova Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES. 
Vaši osebni podatki (oz. podatki mladoletne osebe, ki jo podpiše skrbnik) bodo predmet obdelave zgolj 
za namene, s katerimi izrecno soglašate. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, 
soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi kadarkoli prekličete. V primeru, da osebnih 
podatkov ne posredujete ali oziroma v kolikor soglasje prekličete, upravljavec osebnih podatkov ne 
more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo. V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate pravico 
do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do 
omejitve obdelave, pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje prej 
omenjenih pravic oziroma morebitnih pritožb vas prosimo, da se obrnete na info@spojesenice.si. Če 
menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate 
pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu. Podatki se hranijo do vašega preklica 
oziroma dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so podatki zbrani ter po tem izbrišejo, 
uničijo, blokirajo oziroma anonimizirajo. Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo brezpogojno 
ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
 
Vabimo vas, da nam s podajo spodaj predlaganih privolitev v obdelavo osebnih podatkov izkažete 
zaupanje glede njihove uporabe. Osebne podatke bomo obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. 

 

Podatki člana*: 
Priimek in ime________________________________________________________________ 

Datum rojstva: _______________________________________________________________ 

Spol (obkroži):                                 moški                                       ženska 

Naslov:                                                                                                                                                          

Telefonska številka:                                                                                                                                    

Elektronski naslov:                                                                                                                                      

Dosedanja plezalna izobrazba (tečajnik, pripravnik, ….):                                                                     

EMŠO (v primeru udeležbe na tekmah Zahodne lige): ________________________________ 

 

Podatki staršev ali skrbnikov (za mladoletne člane*): 
Priimek in ime: _______________________________________________________________ 

Datum rojstva: _______________________________________________________________ 

Naslov:                                                                                                                                                          

Telefonska številka:                                                                                                                                     

 
 
 
*Moška oblika je privzeta kot nevtralna oblika 
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Dane privolitve lahko član ureja (poda, prekliče) s pisno zahtevo poslano na 
info@spojesenice.si. Z oznako v okvirčku soglašam, da Športno plezalni odsek Jesenice, ki 
deluje v okviru Planinskega društva Jesenice, moje osebne podatke s tega obrazca (oz. 
osebne podatke mladoletne osebe, katere sem skrbnik) (prosimo označite s katerimi nameni 
obdelave osebnih podatkov soglašate): 
 

□ uporabljajo vodje posameznih skupin za namene evidence članov in jih hranijo na 
primernem mestu. 

□ uporablja za namen obveščanja o vadbah, izletih, taborih, čistilnih in delovnih akcijah 
ter o vseh ostalih dogodkih in novicah povezanih z dejavnostjo Športno plezalnega 
odseka Jesenice. 

□ uporablja za pošiljanje položnic vadnine preko e-mail naslova, ki sem ga podal v rubriki 
Izjava člana o plačilu vadnine ali izjemoma po navadni pošti. 

□ uporablja za prijavo na tekme, za katere sproti privolim na vadbi. 
 
Dodatno 

□ soglašam z objavo mojih fotografij (oz. fotografij mladoletne osebe, katere sem 
skrbnik) v društvenem glasilu, na spletni strani in na družabnih omrežjih, kjer deluje 
Športno plezalni odsek oz. Planinsko društvo Jesenice. 

 
 

Izjava člana o plačilu vadnine 
Izjavljam, da bom položnice za vadnino prejemal na elektronski naslov 

                                                                                                                                                                        

ter jih redno plačeval. Zavedam sem, da v primeru neplačevanja vadnine ne morem 
obiskovati vadbe. V primeru daljše odsotnosti ali prenehanja obiskovanja vadbe, bom vodjo 
skupine pravočasno opozoril. Vadnina se plača mesečno (ne glede na število obiskov vadbe). 
V primeru opravičenih odstotnosti (potrdilo zdravnika ipd.) se preplačano vadnino 
kompenzira v naslednjem mesecu. 
 
Podpis člana (oz. skrbnikov mladoletnega člana):                                                                                 
 

 
Izjava Športno plezalnega odseka Jesenice 
Športno plezalni odsek deluje pri Planinskem društvu Jesenice v skladu z opredelitvami v 
Usmeritvah in Pravilniku o delovanju športno plezalnega odseka, posebej navedenimi v 
Nameri športno plezalnega odseka, ki je del Usmeritev. Mladoletni član ne pleza na lastno 
odgovornost, njegova odgovornost pri plezanju, varovanju ali katerem koli drugem 
sodelovanju pri dejavnosti ŠPO je lahko le v skladu z njegovim znanjem. 
 
 
*Moška oblika je privzeta kot nevtralna oblika 

 
 

Izjava člana* 
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S podpisom tega članskega kartona soglašam: 
- z včlanitvijo v Športno plezalni odsek pri Planinskem društvu Jesenice, 
- z včlanitvijo v Planinsko društvo Jesenice, katerega članstvo je pogoj za včlanitev v 

Športno plezalni odsek Jesenice, zato bom poravnal letno članarino za tekoče 
koledarsko leto. 
 

S podpisom tega članskega kartona izjavljam: 
- da sem seznanjen z Usmeritvami in Pravilnikom delovanja ŠPO in da bom tudi sam 

deloval v njihovem smislu, s ciljem svojega lastnega športnega napredka ali napredka 
mojega otroka ter zadovoljstva vseh drugih članov ŠPO in matičnega PD jesenice. 

- da mi je iz navedenih dokumentov razvidno, da je ŠPO pripravljen nuditi potrebno 
znanje za ukvarjanje s športnim plezanjem, tako s stališča varnosti, kot tudi s stališča 
ustreznega in pravilno razporejenega treninga. Znanje je usmerjeno predvsem v 
športni napredek in v preprečevanje poškodb. ŠPO od mene zahteva in pričakuje, da 
to znanje čim hitreje osvojim in se sam začnem ravnati po teh načelih. 

- da za morebitne poškodbe, ki bodo posledica nezadostne pripravljenosti na večje 
napore ali nepravilnega zaporedja ponavljajočih se naporov, odgovornost prevzemam 
sam. Izjema so poškodbe, ki bodo nastale zaradi izrečenih navodil trenerjev ali vodstva 
ŠPO, da ravnam v nasprotju s temi načeli. 

- da se vadbe ne bom udeležil v primeru slabega počutja, prisotnosti simptomov 
nalezljivih bolezni, odrejene karantene, potrjene okužbe ali v primeru stika z 
okuženo osebo. 

 
 

Pomembne informacije (prosimo, vpišite pomembne informacije, ki bi jih morali vodje 

vadbe poznati, npr. kronične bolezni, gibalne ovire, alergije, itd.): 
 

 

 

 
 
 
 
Podpis člana* (oz. skrbnikov mladoletnega člana):                                                                             
 
Datum:                                                
 
 
 
 
 
 
 
*Moška oblika je privzeta kot nevtralna oblika 


