
 
Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad 
prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Ovim Zakonom osigurava se provedba 
Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih 
podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti 
podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.) (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka). 

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, 
obradi i korištenju osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi 
bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom 
uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim 
osobinama. 

PRIVOLA 

Član Kluba, roditelj/staratelj malodobnog člana Kluba svojim potpisom daje privolu za prikupljanje i korištenje traženih 
podataka isključivo za potrebe Kluba. Klub može proslijediti tražene podatke matičnom Savezu i/ili Zajednici u koju je 
udružen i to u najnužnijem obliku (npr. ime i prezime, godina rođenja, kategorija u kojoj se član natječe), isključivo za 
potrebe registracije natjecatelja, potrebe zakonski propisanih liječničkih pregleda, javljanja na javni poziv za financiranje 
i slično. 

Traženi podaci mogu se, u najnužnijem obliku, objavljivati na službenim stranicama Kluba (uključujući i službene stranice 
na socijalnim mrežama), Hrvatskog sportskog saveza kojeg je klub član, Sportske zajednice Grada Jastrebarskog, 
Hrvatskog olimpijskog odbora i ostalim državnim i gradskim institucijama vezanih uz sport. Rezultati sportskih natjecanja 
su javni podaci te se isti mogu proslijediti medijima u svrhu informiranja javnosti o radu Kluba. 

Član Kluba, roditelj/staratelj malodobnog člana Kluba svojim potpisom daje privolu za audio/vizualno snimanje, koje će 
klub koristiti za potrebe objavljivanja na svojim službenim stranicama (uključujući i službene stranice na socijalnim 
mrežama), kao i na službenim stranicama Hrvatskog sportskog saveza kojeg je Klub član, Grada Jastrebarskog, Sportske 
zajednice Grada Jastrebarskog i Hrvatskog olimpijskog odbora. Iste mogu biti proslijeđene medijima u svrhu informiranja 
javnosti o radu Kluba. 

Za svako dodatno korištenje osobnih podataka i audio/vizualnih snimaka člana Kluba, Klub je obvezan tražiti novu 
privolu člana Kluba ili roditelja/staratelja malodobnog člana Kluba. 

Orijentacijski klub Jelen obvezuje se tražene podatke i audio/vizualne snimke čuvati u tajnosti i niti u kojem slučaju ih 
davati trećim osobama, te ih koristiti isključivo za osobne potrebe. 

Član Kluba, roditelj/staratelj malodobnog člana Kluba svojim potpisom potvrđuje da je upoznat da, sukladno Općoj 
uredbi o zaštiti podataka, može pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobije potvrdu o obradi, izvršiti uvid u 
svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati 
nezakonitu obradu te zatražiti brisanje svojih osobnih podataka. 

*Ime i prezime člana Kluba:  *Datum:  

*Potpis člana Kluba: 

   

*Potpis roditelja/staratelja 

člana Kluba: 

   

 



 
 


