
 

 

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV – FEELGOOD KOŠARKA 

 

I. SPLOŠNO  

 KAJ KZS ZBIRA O VAS?  

Osebni podatki, ki jih KZS zbira in obdeluje so:  

• ime in priimek,  

• elektronski naslov, 

• letnica rojstva otroka 

• IP naslov. 

ZAKAJ KZS ZBIRA NAVEDENE PODATKE? 

KZS navedene osebne podatke zbira izključno za evidence in potrebe delovanja pilotskega 

projekta FEELGOOD košarka. 

KDO UPRAVLJA IN OBDELUJE VAŠE PODATKE? 

KZS je hkrati upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov. Podatki o upravljavcu in 

obdelovalcu osebnih podatkov so: Košarkarska zveza Slovenije (KZS), Leskoškova 12, 

1000 Ljubljana, elektronski naslov kzs@kzs.si. 

 

II. PREKLIC SOGLASJA 

ALI LAHKO SOGLASJE PREKLIČETE?  

Če ne želite, da KZS upravlja in obdeluje vase osebne podatke, lahko predmetno privolitev 

kadarkoli prekličete.  

Pri tem KZS opozarja, da preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki jo je KZS 

izvedla pred preklicem. 

 

KAM POŠLJETE PREKLIC SOGLASJA?  

V kolikor želite privolitev preklicati, lahko kadarkoli na e - poštni naslov kzs@kzs.si pošljete 

elektronsko sporočilo, da ne želite več, da KZS upravlja z vašimi osebnimi podatki. Preklic 

soglasja lahko pošljete tudi po pošti na Košarkarska zveza Slovenije (KZS), Leskoškova 

12, 1000 Ljubljana. 

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo vaši osebni podatki izbrisali. 
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III. OBDOBJE HRAMBE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV 

KOLIKO ČASA BO KZS HRANILA VAŠE PODATKE? 

KZS bo vaše osebne podatke hranila v času delovanja projekta FEELGOOD košarka. 

 

IV. PRAVICA DO DOSTOPA, POPRAVKA IN IZBRISA 

KATERE PRAVICE IMATE? 

KZS opozarja, da imate kadarkoli pravico do dostopa, popravka, izbrisa in omejitve 

obdelave vaših osebnih podatkov ter pravice do prenosljivosti podatkov.  

V kolikor želite dostopati do vaših osebnih podatkov, ali pa jih popraviti ali omejiti njihovo 

obdelavo, lahko kadarkoli na e - poštni naslov kzs@kzs.si pošljete elektronsko sporočilo, 

da želite dostopati do vaših osebnih podatkov ali pa da jih želite popraviti, izbrisati, omejiti 

njihovo obdelavo.  

Takšno zahtevo lahko pošljete tudi po pošti na Košarkarska zveza Slovenije (KZS), 

Leskoškova 12, 1000 Ljubljana. 

Poleg tega imate, kakor že omenjeno, pravico da kadarkoli prekličete podano soglasje in 

pravico do pritožbe. 

 

KAJ POMENI PRAVICA DOSTOPA? 

Pravica dostopa pomeni, da imate od KZS pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami 

obdelujejo osebni podatki. 

Če je temu tako, vam mora KZS zagotoviti: 

• namen obdelave vaših osebnih podatkov, 

• vrsto osebnih podatkov, ki se zbirajo o vas, 

• predvideno obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, 

• pravico do vložitve pritožbe. 

V kolikor želite, da KZS določene podatke spremeni, enostavno pošljte zahtevo na e - 

poštni naslov kzs@kzs.si. Takšno zahtevo lahko pošljete tudi po pošti na Košarkarska zveza 

Slovenije (KZS), Leskoškova 12, 1000 Ljubljana. 

ŽELIM, DA KZS MOJE OSEBNE PODATKE IZBRIŠE!! 

Če želite, da KZS ne upravlja več z vašimi podatki, na KZS naslovite zahtevo za izbris vaših 

osebnih podatkov. KZS bo to nemudoma storila, brez nepotrebnega odlašanja.  

Na e - poštni naslov kzs@kzs.si pošljte elektronsko sporočilo, da želite, da KZS izbriše vaše 

osebne podatke. Takšno zahtevo lahko pošljete tudi po pošti na Košarkarska zveza 

Slovenije (KZS), Leskoškova 12, 1000 Ljubljana. 


