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Zadeva: Izjava o varstvu osebnih podatkov in seznami plavalnih sodnikov 

 

Spoštovani vodje klubskih zborov plavalnih sodnikov in predstavniki klubov/društev! 

Zasebnost je dobrina, ki jo skušamo varovati, čeprav splet hrani ogromno naših podatkov. In prav sami 

smo tisti, ki jih javno objavljamo. Potem težko govorimo, da zasebnosti ni oz. je preteklost.  

 

Plavalna zveza Slovenije (PZS) in njeni organi, Zbor plavalnih sodnikov Slovenije (ZPSS), Strokovni 

svet (SS) vodi evidenco plavalnih sodnikov. 

 

Na spletni strani Plavalne zveze Slovenije - PZS, SODNIKI, smo pripravili t.i. spletno soglasje o 

varovanju osebnih podatkov. Soglasje izpolnite na naslovu: https://www.plavalna-zveza.si/soglasje/. 

 
Spletni obrazec bo plavalnim sodnikom na voljo od 1. 9. 2019 dalje. 

 

Ker v preteklosti evidenca plavalnih sodnikov ni bila predana v celoti, kot je bilo dogovorjeno, smo pričeli 

z iskanjem rešitve, ki bo trajna in transparentna rešitev v tem in naslednjih mandatih SS ZPSS.  

 

Pred izpolnitvijo izjave o varovanju osebnih podatkov (OP) bi vam želeli še enkrat, na razumljiv in 

preprost način podati informacije v zvezi z zbiranjem osebnih podatkov plavalnih sodnikov pri Plavalni 

zvezi Slovenije. 

Ob zasledovanju ciljev uredbe (GDPR)1, želimo omogočiti plavalnim sodnikom nadzor nad njihovimi 

osebnimi podatki in dvigniti raven varstva osebnih podatkov v okviru delovanja ZPSS PZS. 

Osebni podatki se zbirajo na podlagi izrecne privolitve oz. izjave posameznika, ki je jasna in razumljiva 

ter dana z nedvoumnim pritrdilnim dejanjem ("opt-in") in dokazljiva. Posameznik mora torej podati 

izrecno privolitev v zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov. 

SS ZPSS se ja na redni seji dne 7. 6. 2019 odločil, da se pripravi način zbiranja OP plavalnih sodnikov 

za delovanje sodniškega zbora, sočasno pa posameznik poda tudi soglasje o zbiranju in obdelavi 

osebnih podatkov. 

Odločili smo se, da vzpostavimo novo evidenco plavalnih sodnikov preko spletne stani PZS oz. 

spletnega obrazca "soglasje", ki vključuje tudi podano prostovoljno soglasje na podlagi uredbe EU o 

varstvu osebnih podatkov. Vsi aktivni plavalni sodniki izpolnijo novo (spletno) soglasje. 

 

V primeru, da plavalni sodnik zamenja klub/društvo naj izpolni novo izjavo. V komentar pa vpiše, da gre 

za zamenjavo kluba. 

  

                                                           
1 Evropski parlament in Svet EU sta dosegla dogovor o novih pravilih EU o varstvu osebnih podatkov - Uredbi (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 (GDPR). 

https://www.plavalna-zveza.si/soglasje/
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Kot je že iz samega (spletnega) obrazca razvidno, zbiramo: 

 

a) osebne podatke (obvezno polje): 

- Ime, 

- Priimek, 

- Rojstni podatki, 

- Naslov, 

- Kraj bivanja (pošta in poštna številka), 

- Klub/društvo2, 

- Leto opravljenega izpita oz. kategorizacije. 

 

b) vaša izrecna privolitev v zbiranje in obdelavo OP  

  (podatki za katere želimo, da z njimi soglašate v celoti): 

 

- Da Plavalna zveza Slovenije, Zbor plavalnih sodnikov Slovenije (upravljavec osebnih podatkov) 

hrani, obdeluje in uporablja moje zgoraj navedene osebne podatke za potrebe, navedene v 

Politiki ravnanja z osebnimi podatki. 

- Dovolim, da PZS oz. PZS Timing posreduje moje podatke o sodniških nastopih tretjim osebam 

(FINA, LEN …). 

- Seznanjen sem, da lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahtevam, da upravljavec 

osebnih podatkov preneha uporabljati moje osebne podatke. V tem primeru bo upravljavec 

osebnih podatkov v roku petnajstih dni preprečil njihovo uporabo in o tem v nadaljnjih tridesetih 

dni pisno ali na drug dogovorjen način obvestil posameznika, ki je to zahteval. 

 

V zgoraj navedeni točki b je podaja soglasja prostovoljna, na podlagi izrecne privolitve posameznika. 

 

SS ZPSS je sprejel sklep, da nepopolno soglasje ("kljukice" za vse tri navedene privolitve) ne bo 

upoštevano.  

 

Iz tega sledi, da plavalni sodnik: 

- ne bo mogel več soditi na plavalnih tekmovanjih, 

- ne bo evidentiran v bazah, 

- mu ne bo omogočeno napredovanje in druge oblike obveščanja članstva. 

Prijava plavalnega sodnika na tekmovanje bo mogoča izključno v PZSana. 

 

Predviden rok za izključno prijavo plavalnih sodnikov na vsa plavalna tekmovanja v RS preko PZSana 

je plavalna sezona 2019/2020. 

  

Kot posameznik imate torej pravico vedeti in biti seznanjeni, katere podatke ste nam zaupali oziroma jih 

vodimo o vas. V nadaljevanju je opis postopka oddaje soglasja spletnega obrazca. 

 

Spletni obrazec je izdelan tako, da po končani izpolnitvi le-tega ("oddaj soglasje") dobite obvestilo o 

uspešni oddaji na sami spletni strani ["Vaše soglasje ste uspešno oddali."] 

V naslednjem koraku, samodejni odgovor, preko e-naslova: Sodniki PZS, zpss@plavalna-zveza.si: 
- potrdimo prejem vašega soglasja in  

- obvestimo, katere podatke o vas vodimo in za katere alinee ste oz. niste podali soglasja ["Hvala 

za vašo registracijo."]. Kot omenjeno, želimo, da podate soglasje za obdelavo vseh podatkov. 

                                                           
2 V kolikor v obrazcu ne najdete svojega pred vpisanega plavalnega kluba/društva, to sporočite (s pravilnimi 
podatki za vpis) na e-naslov ZPSS. 

http://www.plavalna-zveza.si/
mailto:zpss@plavalna-zveza.si
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Ker je tudi dejavnost sodniškega zbora del zgodovine plavanja, bomo na vašo pisno zahtevo (na 

elektronski naslov PZS) osebne podatke anonimizirali.  

 

 

S spoštovanjem. 

 

      za SS ZPSS 

Borivoj Nežmah, l.r. 

 

 

Priloga: 

- Politika ravnanja z osebnimi podatki 

 

Poslano: 

- Klubskim vodjem plavalnih sodnikov 

- Plavalnim klubom/društvom 

- Članom SS ZPSS PZS 

- Predsednik PZS – v vednost 

http://www.plavalna-zveza.si/

