OSEBNA SHEDA PODATKOV
Ime: __________________________________ Priimek: ___________________________________
Taborniško ime: _________________________
Kraj in datum rojstva: _______________________________________
Davčna številka: ___________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________
Poštni naslov: ______________________ Občina: ________________________________________
Telefon (dom): _______________________ Mobitel: ______________________________________
Mobitel enega od skrbnikov (navedi kdo): ______________________________________________
e-mail: _______________________________
e-mail enega od skrbnikov (navedi kdo): _______________________________________________
-------------------------------------------------------------------------Član od leta: _____________ Taborniška družina: ________________________________________
Prvo taborjenje (kraj in leto): _________________________________________________________
Veščinska značka (obkroži): prvi plamen – drugi plamen – tretji plamen - prvi list – drugi list – tretji list – prvi
ogenj – drugi ogenj – tretji ogenj – pri vozel – drugi vozel – tretji vozel
Obvezujem se, da bom spoštoval/a statut organizacije, morebitne pravilnike in sklepe rodove uprave.
podpis prosilca/ke ______________________________
podpis starša v primeru mladoletnika/ce _______________________________
Kraj in datum, _________________________________

--------------------------------------------------------------------------Informativna okrožnica v smislu 13. člena zakonskega odloka št. 196 z dne 30. junija 2003 »Zakon o varovanju osebnih
podatkov«
V smislu 13. čl. zakonskega odloka št. 196 z dne 30. junija 2003 in po pregledu informativne okrožnice o varovanju
osebnih podatkov (gl. hrbtno stran), ki ste jih posredovali in ki jih bo upravljala organizacija Slovenskih tabornikov v
Italiji – Rod Modrega vala, s sedežem Ul. Montecchi, 6 izključno v spoštovanju zakonskih določil pri uresničevanju
institucionalnih ciljev (sporočanje v zvezi s pobudami, sporočanje datumov rodovih in družinskih akcij, posredovanjem
podatkov krovnim zvezam), dovoljujem obravnavo svojih osebnih podatkov, ki so razvidni na tem obrazcu
Prebrano, dam svoje dovoljenje ______________________________________________________________________

Kraj in datum, _________________________ Podpis ______________________________

Zakonski odlok št. 196 z dne 30. junija 2003
13. člen (informativna okrožnica)
1. Posameznik ali oseba, ki hrani osebne podatke, bosta predhodno ustno ali pisno obveščena o:
a) namenu in načinu obravnave podatkov;
b) obveznosti ali neobveznosti posredovanja podatkov;
c) posledicah ob morebitnem odklonu posredovanja podatkov;
d) osebah ali ustanovah, ki imajo kot odgovorni ali poverjeni dostop in vpogled do osebnih podatkov in na
področju, na katerem bodo ti podatki uporabljeni;
e) pravicah, ki izhajajo iz 7. člena;
f) istovetnosti upravljavca ali predstavnika na državnem ozemlju, če je bil imenovan, v smislu 5. člena in
odgovornega; seznamu odgovornih, če je upravljavec določil več odgovornih in imenoval vsaj enega od njih
in seznanil z načinom, kako enostavno priti do tega seznama. Če je bil imenovan odgovorni za upravljanje
podatkov posameznika in ob uveljavljanju pravic iz 7. člena, je obvezna njegova navedba.
2. V informativni okrožnici iz 1. odstavka so zbrane tudi točke, ki jih predvidevajo posebna določila tega
pravilnika, oz. v njej ni podatkov, s katerimi je posredovalec osebnih podatkov že seznanjen ali katerih
poznavanje lahko ovira nadzor in kontrolo, ki jo javna ustanova izvaja pri državni obrambi in varnosti ali pri
preprečevanju, ugotavljanju in zatiranju kaznivih dejanj.
3. Garant sme po lastni presoji določiti poenostavljene oblike informativne okrožnice, ki jo posredujejo
predvsem telefonski servisi za pomoč in informiranje uporabnikov.
4. Če osebnih podatkov ne hrani posameznik, mu moramo informativno okrožnico, o kateri govori 1.
odstavek in v kateri so zbrane kategorije obravnavanih podatkov, izročiti ob vpisu podatkov ali ob prvem
sporočilu.
5. Določila iz 4. odstavka ne uveljavljamo, ko:
a) je obravnava podatkov predvidena po zakonu, pravilniku ali z evropskim določilom;
b) so podatki obravnavani v sklopu obrambnih preiskav v smislu zakona št. 397 z dne 7. decembra 2000 ali
pri uveljavljanju ali obrambi pravic v sodnem postopku, seveda le pod pogojem, da je obravnava podatkov
res namenjena izključno temu in le za čas, ki je potreben.
c) je posredovanje informativne okrožnice posamezniku opravljeno ob uporabi sredstev, ki so po mnenju
garanta, ki določi morebiten primeren način, pretirana v primerjavi z zaščiteno pravico ali če je po
garantovem mnenju to nemogoče.
V zvezi z zakonom o zaščiti osebnih podatkov mladoletnih oseb, Vas naprošamo, da izrazite svoje mnenje.
Podpisani _________________________________oče/mati/skrbnik ________________________________
pooblaščam taborniško organizacijo ROD MODREGA VALA, da sme uporabiti fotografske in druge posnetke
otrok, jih objaviti v lokalnih medijih, na naši spletni strani www.tabornikirmv.it in povezanih spletnih
straneh organizacije.
Kraj in datum, _________________________ Podpis ______________________________

