
 
Plesni klub Miki s 24 letno tradicijo združuje gibanje uma in telesa na zaupanja vreden in visoko strokoven način. 
Plesalce obogatimo s kompetencami za življenje, od izkušnje tekmovalnega športa preko prepoznavanja  

lastnih sposobnosti do kreativnega izražanja svoje osebnosti. 
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POGODBENA IZJAVA 

 
V Plesnemu klubu Miki, Kamniška cesta 24a, 1235 Radomlje, cenimo vaše zaupanje. Zavezujemo se, da bomo z vašimi 

podatki ravnali skrbno, da jih ne bomo posredovali tretjim osebam brez vaše izrecne privolitve. Plesni klub Miki od vas 

za namene včlanitve v plesni klub, razporejanja v plesne skupine, zaračunavanja osnovnih in dodatnih storitev po 

letnem planu kluba, obveščanja o novicah in dogodkih ter pošiljanja foto utrinkov zbira spodnje osebne podatke. 

 
PODATKI ČLANA 
 

1. Priimek in ime člana: _____________________________________________________________ 
 
2. Datum in kraj rojstva: _____________________________________________________________ 
 
3. Naslov:   _____________________________________________________________ 
 
4. Mobilna številka: ______________________   E-pošta:  ____________________________________ 

 
5. Šola:   _____________________________________________________________ 

 
6. Zvrst plesa: A)   standardni in latinskoameriški plesi 
 
                                         B)   moderni tekmovalni plesi (jazz balet, hip hop, street show, break dance, orientalski plesi…) 
 
                                         C)   drugo: _______________________________________ 
 
7.        Članstvo v PK Miki:     A)   redni član (plesalec-ka)   B)   častni član 
 
 
PODATKI STARŠEV/SKRBNIKOV 
 
Priimek in ime: __________________________________________________________ 

 
Davčna številka: _______________________________ 
 
Naslov (ulica in pošta): ____________________________________________________________________ 

  
Mobilna številka: ______________________   E-pošta:  ____________________________________ 
 
 
PODATKI PLAČNIK (V kolikor to ni starš oziroma skrbnik) 
 
Priimek in ime: ____________________________________________________________ 
 
Davčna številka: _______________________________ 
 
Mobilna številka: ______________________   E-pošta:  ____________________________________ 
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S podpisom pogodbene izjave soglašam, da: 

• osebne podatke obdelujete z namenom včlanitve v plesni klub, razporejanja v skupine, prijave na tekmovanja in 

obveščanja o izvajanju aktivnosti. 

• osebne podatke obdelujete z namenom pošiljanja podatkov potrebnih za izvedbo plačil v skladu z letnim planom 

plesnega kluba. 

• plesni klub snema in fotografira mojo podobo oziroma podobo mojega otroka/člana ter posnetke in fotografije 

objavlja na spletni strani www.mikiples.com, FB strani ter drugih sovialnih medijih in v javnih občilih v namen 

delovanja plesnega kluba.  

• plesni klub objavlja rezultate s tekmovanj ter ime in priimek člana na spletni strani www.mikiples.com, FB strani ter 

drugih sovialnih medijih in v javnih občilih v namen delovanja plesnega kluba.  

• me obveščate o aktualnih inforamcijah in novicah plesnega kluba preko elektronske pošte. 

• mi pošiljate foto utrinke preko elektronske pošte. 

 

Seznanjen-a sem, da:  

• lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih podatkov ali osebnih 

podatkov mojega otroka ali podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost mojih osebnih podatkov ali osebnih 

podatkov mojega otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov PK Miki, Podrečje 79, 1230 Domžale ali 

elektronskim sporočilom na naslov ermin@mikiples.com. 

• lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o 

varstvu podatkov. 

• se bodo moji osebni podatki in osebni podatki mojega otroka obdelovali izključno s strani PK Miki in ne bodo 

posredovani tretjim osebam, k čemur podajam svoje izrecno soglasje. 

 

Plesni klub Miki se zavezuje, da bo osebne podatke obdeloval skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu 
podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba 
o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za 
dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve. 
 
S podpisom pogodbene izjave izjavljam, da so podane informacije resnične in verodostojne. 

Izjavljam, da v plesni klub vstopam prostovoljno. Seznanjen-a sem s pravili Plesnega kluba Miki. 
 
 
Podpis člana:       Podpis člana:  
(član je star med 7 in 15 let)     (član je dopolnil 15 let)  
 
_________________________________   ______________________________________ 
 
 

Podpis zakonitega zastopnika:     Kraj in datum podpisa:   
(član še ni dopolnil 15 let)   
 
_________________________________   _________________________________ 
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