IZJAVA DRUŠTVA OSTROSTRELCEV V LJUBLJANI
O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
V skladu z Evropsko splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) Društvo ostrostrelcev v Ljubljani
obvešča člane in bodoče člane o namenu in načinu zbiranja in uporabe osebnih podatkov članov.
Društvo zbira naslednje osebne podatke članov: ime in priimek, datum rojstva, naslov,
elektronski naslov, telefonsko številko. Društvo tudi obdeluje podatke o poravnanih letnih
članarinah.
Društvo zbira naslednje podatke tekmovalcev na tekmah, ki jih organizira Društvo: ime in
priimek, naslov, matično strelsko društvo, elektronski naslov, številka orožnega lista, podatki o
tekmovalnem orožju (vrsta in kategorija, ime/izdelovalec, tovarniška številka, kaliber, registrska
številka), elektronski naslov. Društvo tudi obdeluje podatke o tekmovalnih rezultatih iz tekem.
Osebne podatke članov društvo potrebuje za obveščanje članov o dogodkih društva, za vabila na
tekme in druženja, ter za pozive k udeležbi na Zborih članov in za pozive k poravnanju članarin.
Podatke obdelujemo tudi o funkcionarjih društva, o udeležbi na Zborih članov, ter za potrebe
finančnih poročil. Osebne podatke članov društvo potrebuje tudi za obveščanje pristojnih
Upravnih Enot o članstvih (in prenehanjih članstva) za potrebe pridobitve in ohranitve veljavnih
orožnih listin članov.
Podatke tekmovalcev na tekmah društvo zbira za namene evidenc, ki jih o tekmah in tekmovalcih
na strelskih tekmah zahteva zakonodaja in inšpektorati, ter za obveščanje o rezultatih tekem in
za vabila na tekme.
Vsi člani in tekmovalci imajo pravico zahtevati v vpogled v svoje osebne podatke, ki jih obdeluje
Društvo. Vsi tudi lahko zahtevajo popravek podatkov ali izbris osebnih podatkov. Če izbris svojih
podatkov zahteva član društva, mu s tem preneha članstvo in Društvo o prenehanju članstva
obvesti pristojno Upravno Enoto. Izbris osebnih podatkov na zahtevo Društvo uredi v roku 30 dni
od prejete zahteve.
Če član preneha plačevati članarino, ne zahteva pa izbrisa osebnih podatkov, njegove podatke v
evidencah vodimo še eno leto, za namene poskusa ponovne včlanitve.
Tekmovalci, ki zahtevajo izbris, niso več vabljeni na tekme. Če spet želijo tekmovati, morajo spet
podati podatke, brez katerih tekem ni mogoče pravno izpeljati.
Odgovornost za bazo osebnih podatkov nosi Upravni Odbor. Vpogled v bazo osebnih podatkov
imajo: predsednik društva, blagajnik društva in tajnik društva.
Za vse poizvedbe in zahteve se člani in tekmovalci lahko obrnejo na elektronski naslov društva
drustvo.ostrostrelcev@gmail.com.
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