KATALOGOV ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV

1.

Naziv zbirke osebnih podatkov: Evidenca članov Ju-jitsu zveze Slovenije

2.

Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

Naziv upravljavca:
Naslov:
Matična številka:
Zakoniti zastopnik:
3.

Ju-jitsu zveza Slovenije
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško
5901995000
Robert Perc, predsednik JJZS

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Osebna privolitev članov.
4.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
5.

člani društev vključenih v Ju-jitsu zvezo Slovenije
selektorji in trenerji JJZS
sodniki JJZS
drugi voljeni ali imenovani funkcionarji JJZS
Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

6.

ime in priimek;
spol;
datum in kraj rojstva;
enotna matična številka občana (EMŠO);
številka zdravstvenega zavarovanja (KZZ);
ulica, kraj, pošta, država stalnega ali začasnega prebivališča;
stopnja pasu v ju-jitsu in drugih veščinah;
datum zdravniškega pregleda;
vrsta priznanj in nagrad JJZS;
telefonska številka;
elektronski naslov;
članstvo v društvu;
stopnja strokovne usposobljenosti v športu in veljavnost licence;
stopnja sodniške usposobljenosti in veljavnost licence;
udeležba na tekmovanjih in uvrstitve;
vrsta in veljavnost športne kategorizacije;
udeležba na seminarjih in strokovnih usposabljanjih.
Namen obdelave:

-

uporaba podatkov za delo organov JJZS pri izvajanju ciljev in nalog v skladu s
statutom, pravilniki JJZS, Zakonom o društvih in Zakonom o športu;
posredovanje podatkov o registriranih športnikih in strokovnih delavcih v športu
Ministrstvu za šport in Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez;

7.

izdajanje potrdil o članstvu, registraciji, stopnji strokovne usposobljenosti, stopnji
pasov in športnih rezultatih za potrebe vloge za zaposlitev, pridobivanja športnih
štipendij, statusov športnika ipd.;
posredovanje podatkov o registriranih članih JJZS državnih organom in organom
lokalne samouprave pri javnih razpisih na osnovi privolitve članice;
posredovanje podatkov Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije na prošnjo kandidata za štipendijo.
Rok hrambe osebnih podatkov:

Trajno se hranijo naslednji podatki o posamezniku (podatki se izbrišejo na zahtevo
posameznika): ime, priimek, spol, datum rojstva, stopnja pasu, vrsta podeljenih priznanj in
nagrad, stopnja strokovne usposobljenosti v športu, udeležba in uvrstitve na tekmovanjih.
Ostali podatki se hranijo za čas članstva v društvu, ki je član JJZS. Po prenehanju članstva se
podatki izbrišejo.
8.
Omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih
podatkov in pravna podlaga omejitev:
Brez omejitve pravic.
9.
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
-

JJZS,
društva – samo za svoje člane,
Ministrstvo za šolstvo in šport,
Olimpijski komite Slovenije,
Fundacija za šport,
občine, kjer imajo sedež društva, v primeru kandidiranja za javna sredstva.

10.
Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki, ki se iznašajo iz EU so ime in priimek ter datum rojstva. Podatki se iznašajo
na podlagi osebne privolitve člana. Podatki se posredujejo organizatorju tekmovanja, na
katerega se prijavlja član.
11.

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Podatki v fizični obliki in kopija elektronskih podatkov se v varovanih prostorih na sedežu
JJZS v ognjevarni omari. Dostop do prostorov ima samo generalni sekretar JJZS.
Elektronski podatki se hranijo na računalniku generalnega sekretarja in strokovnega referenta
za registracije. Dostop do računalnika brez vednosti skrbnika podatkov ni možen. Podatki so
zavarovani z geslom. Na računalnike je nameščena protivirusna zaščita in požarni zidovi.
Računalnike se nikoli ne pušča brez nadzora. Kopiranje podatkov na zunanje medije je
prepovedano razen za potrebe varnostne kopije. Kopija gesla se hrani v ognjevarni omari v
pisarni na sedežu JJZS. Poslovne prostor v nočnem času varuje receptor/varnostnik. Podatki
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se hranijo tudi na strežniku zunanjega izvajalca, ki omogoča mrežni dostop do podatkov.
Vstop v prostore je varovan, dostop do strežnika je omogočen le pooblaščenim osebam
izvajalca, vsi podatki so varovani z gesli.
12.
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Zbirke niso povezane.
13.
Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Zastopnik ni določen.

OPOMBA:
V register zbirk osebnih podatkov k Informacijskemu pooblaščencu se posredujejo vsi
podatki iz kataloga zbirke, razen podatkov iz 3. (pravna podlaga), 7. (rok hrambe
osebnih podatkov in 8. tč. (Omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov v
zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev).
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