
 

Plavalni klub Olimpija 
Celovška cesta 25 
1000 Ljubljana 

ID za DDV: SI94791635 
TRR: 02085-0017414096 
Matična številka: 5271835 

t:  +386 1 433 42 43 
m:  +386 41 38 64 56 
e: pko@siol.net 
w: pk-olimpija.si 

Programe Plavalnega kluba Olimpija 
sofinancira Mestna občina Ljubljana 

 
 

 

VPISNI LIST PKO 
 
OSEBNI PODATKI 
 
Spol Ž                       M 

Ime in priimek  
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Telefonska številka  

E-pošta  

Ime in priimek starša  

 

Kot zakoniti zastopnik prijavljam svojega otroka v program »Izpopolnjevalna šola plavanja« za obdobje 2018 - 2019 
v Plavalni klub Olimpija (PK Olimpija). 
 
Vadnine bom poravnal(a) na transakcijski račun kluba v roku, navedenem na položnici.  
V primeru odsotnosti ali nezmožnosti obiskovanja vadbe zaradi bolezni ali dolgotrajnejše poškodbe več kot 7 dni PK 
Olimpija vrne vadnino v sorazmernem deležu samo ob predložitvi zdravniškega potrdila, ki ga je potrebno, skupaj s 
prošnjo za vračilo dela vadnine, poslati na mail pko@siol.net najkasneje prvi teden po koncu zdravljenja. 

 

Potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki resnični in točni.  
 

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov 
PK Olimpija bo obdeloval izključno v tem vpisnem listu navedene osebne podatke vašega otroka in vas samih, in sicer 
za namene organizacije in izvedbe programa, izdajo računov in obveščanje o zadevah PK Olimpija. Brez teh podatkov 
vam ne moremo zagotoviti izvedbe programa. V pravnem smislu podatke obdelujemo za izvedbo pogodbe z vami, s 
čimer v skladu s točko b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov izpolnjujemo pogoje za zakonito obdelavo 
osebnih podatkov. Podatke bomo hranili do izteka zakonskega roka za uveljavljanje zahtevkov, razen računov, ki jih 
moramo hraniti skladno z zakonskimi obveznostmi. Podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen našim 
pogodbenim partnerjem, ki nam zagotavljajo računovodsko podporo, in Mestni občini Ljubljana za pridobitev 
sofinanciranja programov PK Olimpija, na podlagi našega zakonitega interesa v skladu s točko f) člena 6(1) Splošne 
uredbe o varstvu podatkov. Imate pravico do dostopa, popravka in izbrisa svojih osebnih podatkov oz. osebnih 
podatkov svojega otroka ter omejitve obdelave, kot tudi pravico do prenosljivosti podatkov. Če imate vprašanja v zvezi 
z obdelavo osebnih podatkov, nam lahko pišete na pko@siol.net. Če menite, da obdelava podatkov ni skladna z 
veljavnimi predpisi, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. 

 
 
datum   podpis starša  

 


