
ŠOLA: _______________________________________ 
 
 

 

POKLJUKA 2021 

 

 

 

 

 

I Z J A V A  S T A R Š E V  O Z .  S K R B N I K O V  

 

ZA PRIJAVO OTROKA NA VIRTUALNO NAVIJANJE ZA BIATLONSKE JUNAKE IN 

JUNAKINJE 

 

 

Podpisani  ___________________________________________________________________________ 
(ime in priimek starša/skrbnika/zakonitega zastopnika) 

 

e-naslov  _______________________________________________________________ 

  (e-naslov starša/skrbnika/zakonitega zastopnika) 

 

kot zakoniti zastopnik _______________________________________,  
(ime in priimek otroka)                                        

 

ki obiskuje ___________________ razred 
(razred, oddelek)                                        

 

       

  

 

i z j a v l j a m , 

 

 

 da prijavljam svojega otroka na virtualni ogled IBU svetovnega prvenstva v biatlonu 

na Pokljuki 2021, z virtualnim navijanjem, ki bo potekalo preko aplikacije Zoom v 

izbranih tekmovalnih dneh 10., 12., 16. in 18. 2. 2021, in ki ga organizira Športno 

društvo Pokljuka v okviru katerega deluje Organizacijski odbor Pokljuka, v 

sodelovanju z Zavarovalnico Triglav, d.d., in bo potekal od dne 9. 2. 2021 do 21. 2. 

2021; 

 

 da sem v celoti seznanjen s Splošnimi pogoji sodelovanja na virtualnem dogodku 

»IBU svetovno prvenstvo v biatlonu 2021 Pokljuka« (v nadaljevanju: Splošni pogoji 

sodelovanja) in jih kot take v celoti sprejemam, kar potrjujem s podpisom te izjave;  

 

 da sem seznanjen, da virtualni prikaz javne podobe mojega otroka v skladu s Splošno 

uredbo o varstvu podatkov - Uredba (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 (Uradni list EU, 

št. L 119/1, v nadaljnjem besedilu Uredba) predstavlja obdelavo osebnih podatkov, 

za katero je na podlagi te izjave podana pravna podlaga v točki (b) 1. odstavka 6. 

člena Uredbe v zvezi z VIII. točko Splošnih pogojev sodelovanja;  

 



    

 

 da za virtualni prikaz javne podobe mojega otroka, za namen iz prve alineje te izjave, 

ne zahtevam nobenega denarnega nadomestila oziroma povrnitve kakršnihkoli 

stroškov; 

 

 da sem seznanjen s tehničnimi zahtevami, ki jih moram izpolniti, da lahko otrok 

sodeluje na dogodku; 

 

 sem izključno in v celoti odgovoren za izvajanje starševskega nadzora pri 

upoštevanju pravil vedenja skladno s Splošnimi pogoji sodelovanja, če si bo otrok 

tekmo ogledal od doma. 

 

 

 

Z oddajo obrazca bo šola podatke z obrazca obdelovala za namen zbiranja in obdelave 

prijav na dogodek Pokljuka 2021 ter za obveščanje v zvezi z navedenim dogodkom. Šola 
podatkov iz tega obrazca ne bo posredovala organizatorju dogodka ali drugim 
osebam. Na zgoraj navedeni e-naslov vam bo šola poslala spletno povezavo za 
virtualni ogled dogodka. Kadarkoli lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, 

omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ki se za namen sodelovanja v virtualnem 

dogodku Pokljuka 2021 obdelujejo v zvezi z vami oz. vašim mladoletnim otrokom s pisno 

zahtevo, poslano na naslov šole. 

 

Podrobnejši pogoji glede prijave na virtualni dogodek Pokljuka 2021, pravila ravnanja in 

varstva osebnih podatkov v okviru virtualnega navijanja na dogodku Pokljuka 2021, so 

opisani v priloženih Splošnih pogojih sodelovanja.  

 

Za vse, ki se boste odločili sodelovati v nagradnem natečaju Naj navijaški transparent, 

veljajo Pravila in pogoji nagradnega natečaja »Naj navijaški transparent«, ki jih prav tako 

prejmete s strani šole in katerih sprejem lahko potrdite z oddajo prijavnice Športnemu 

društvu Pokljuka za sodelovanje v nagradnem natečaju. 

 

 
 
 

 

Kraj in datum     Podpis staršev oz. skrbnikov 

 

___________________________   _________________________________ 

 

 

 

 

 

  


