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SKLEP o sprejetju novega Tekmovalnega pravilnika in o spremembi
Registracijskega pravilnika
Na podlagi sklepa (sklep št. 2) 1. seje IO ZDPS (08.01.2016) je bilo določeno:
»Člani IO morebitne pripombe in predloge za Tekmovalni pravilnik posredujejo TRK
do ponedeljka, 11.01.2016. Tekmovalni pravilnik mora biti dokončan oz. v celoti
pripravljen najkasneje do srede, 13.01.2016. Čistopis pravilnika se pošlje
predsedniku Zveze v pregled. Po pregledu se pravilnik objavi na spletni strani Zveze
ter pošlje vsem društvom preko elektronske pošte v vednost.
V Tekmovalni pravilnik se vključi termin »promocijski turnir - prom tour« z
obrazložitvijo namena in ciljev te oblike tekmovanj«.
Sklep št. 1: Novelo Tekmovalnega pravilnika soglasno potrdijo vsi člani IO.
Novela Tekmovalnega pravilnika je objavljena na spletni strani Zveze.
Na podlagi sklepa (sklep št. 3) 1. seje IO ZDPS (08.01.2016) je bilo določeno:
»Registracija se izvede dne, 19.02.2016 med 17:30 in 20:00 v prostorih ŠD Sloga.
Vsa potrebna dokumentacija za registracijo bo na društva posredovana preko
elektronske pošte v naslednjem tednu. Višine kotizacij za registracijo društva in
licenc ostajajo enake kot prejšnjo leto, prav tako ostaja višina kotizacije za
nelicencirane igralce na TOUR tekmovanjih enaka.
Veronika Prohart pripravi akt na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki služi
za pridobitev podatkov TRK ob registraciji ter ga pošlje predsedniku TRK in
predsedniku Zveze. Gre za pridobitev dodatnega podatka osebe ob registraciji, to je
naslov stalnega prebivališča posameznikov članov/članic. Podatki, ki jih pridobi TRK
ob registraciji so ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča.
Podatki so namenjeni zgolj in izključno za interno uporabo Zveze in se javno ne
objavljajo.
Sprememba glede prestopnega roka in s tem tudi sprememba člena v
Registracijskem pravilniku bo IO posredovana v pregled in potrditev«.
Sklep št. 2: Urejen je Akt na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki
služi za pridobitev podatkov TRK ob registraciji in je naveden kot priloga tega
dokumenta (PRILOGA ŠT. 1). Skladno s tem aktom se je dopolnil 23. člen
Registracijskega pravilnika in sicer z dodatno alinejo »naslov stalnega
prebivališča«.
Spremeni se 18. člen Registracijskega pravilnika in sicer iz: »Prestopni rok je
enkrat letno, in sicer v času od 15. decembra do 14. januarja s pridobitvijo izpisnice
od prejšnjega društva« v »Prestopni rok je enkrat letno, in sicer v času od 15.
decembra do datuma registracije društev in igralcev naslednje leto, s pridobitvijo
izpisnice od prejšnjega društva«
Spremembo v Registracijskem pravilniku soglasno potrdijo vsi člani IO.
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PRILOGA ŠT. 1 – Akt na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov
AKT NA PODLAGI ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Osebni podatki, ki jih ob registraciji posameznikov oz. posameznic, ki se želijo
registrirati v članstvo Zveze društev petanke Slovenije potrebuje Tekmovalnoregistracijska komisija so: ime, priimek, datum rojstva ter naslov stalnega
prebivališča (23. člen Registracijskega pravilnika).
Po Zakonu o varstvu osebnih podatkov je Tekmovalno-registracijski komisiji Zveze
društev petanke Slovenije pridobitev teh podatkov dovoljena.
Podatki služijo zgolj in izključno za interno uporabo Zveze društev petanke Slovenije
oz. njenih organov in se javno ne objavljajo.
Člen Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki dovoljuje pridobitev takšnih
podatkov:
7. člen
(1) Ta zakon se ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo
posamezniki izključno za osebno uporabo, družinsko življenje ali za druge domače
potrebe.
(2) Za osebne podatke, ki jih o svojih članih obdelujejo politične stranke,
sindikati, društva ali verske skupnosti, se ne uporabljajo 26., 27. in 28. člen
tega zakona.
(3) Za osebne podatke, ki jih za namene obveščanja javnosti obdelujejo mediji, se ne
uporabljajo drugi odstavek 25. člena, 26., 27. in 28. člen ter V. del tega zakona.
(4) Upravljavcem osebnih podatkov z manj kot 50 zaposlenimi ni treba izpolniti
obveznosti iz drugega odstavka 25. člena in obveznosti iz 26. ter 27. člena tega
zakona.
(5) Izjeme iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za zbirke osebnih podatkov, ki jih
vodijo upravljavci osebnih podatkov iz javnega sektorja, notarji, odvetniki, detektivi,
izvršitelji, izvajalci zasebnega varovanja, zasebni zdravstveni delavci, izvajalci
zdravstvenih storitev ter za upravljavce osebnih podatkov, ki vodijo zbirke, ki
vsebujejo občutljive osebne podatke in je obdelava občutljivih osebnih podatkov del
njihove registrirane dejavnosti.
26. člen
(1) Upravljavec osebnih podatkov za vsako zbirko osebnih podatkov vzpostavi katalog zbirke osebnih
podatkov, ki vsebuje:
1. naziv zbirke osebnih podatkov;
2. podatke o upravljavcu osebnih podatkov (za fizično osebo: osebno ime, naslov opravljanja
dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega prebivališča, za samostojnega podjetnika posameznika
pa še firmo, sedež in matično številko; za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež
upravljavca osebnih podatkov in matično številko);
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3. pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov;
4. kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki;
5. vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov;
6. namen obdelave;
7. rok hrambe osebnih podatkov;
8. omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravno podlago
omejitev;
9. uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov;
10. dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravno podlago iznosa;
11. splošen opis zavarovanja osebnih podatkov;
12. podatke o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig;
13. podatke o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona (za fizično osebo: osebno ime,
naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega prebivališča, za samostojnega
podjetnika posameznika pa še firmo, sedež in matično številko; za pravno osebo: naziv oziroma firmo
in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko).
(2) Upravljavec osebnih podatkov mora skrbeti za točnost in ažurnost vsebine kataloga.
27. člen
(1) Upravljavec osebnih podatkov posreduje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12. in 13. točke
prvega odstavka 26. člena tega zakona Državnemu nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov
najmanj 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov ali pred vnosom nove vrste osebnih
podatkov.
(2) Upravljavec osebnih podatkov posreduje Državnemu nadzornemu organu za varstvo osebnih
podatkov spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka najkasneje v osmih dneh od dneva
28. člen
(1) Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov vodi in vzdržuje register zbirk osebnih
podatkov, ki vsebuje podatke iz 27. člena tega zakona, na način, določen z metodologijo njegovega
vodenja.
(2) Register se vodi s sredstvi informacijske tehnologije in se objavi na spletni strani Državnega
nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: spletna stran).
(3) Pravilnik o metodologiji iz prvega odstavka tega člena določi minister, pristojen za pravosodje, na
predlog glavne državne nadzornice oziroma glavnega državnega nadzornika za varstvo osebnih
podatkov (v nadaljnjem besedilu: glavni državni nadzornik).
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Vir:
Uradni list RS, št. 94/2007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4690

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS

Zapisal:
Veronika Prohart
Sekretarka ZDPS
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