
 

 

POLITIKA PRIVATNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA U KRG LEDA 

 

1. OPĆENITE INFORMACIJE  

„Politika privatnosti zaštite osobnih podataka u KRG LEDA" predstavlja okvir na koji način postupamo 

sa svim osobnim podacima koje prikupljamo u sklopu rada kao sportske udruge. Politika se primjenjuje 

od 25. svibnja 2018. i donesena je kao jedna od organizacijskih mjera za usklađivanje sa zahtjevima 

Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s 

obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage 

Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (u daljnjem tekstu Uredba). 

Prema svim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa povjerljivošću i svrhom te 

najvišim sigurnosnim standardima. 

Voditelj obrade svih navedenih podataka je : Klub ritmičke gimnastike Leda, Savska cesta 137, Zagreb, 

kontakt: krgledazagreb@gmail.com 

 

2. VRSTE PODATAKA KOJE SE PRIKUPLJAJU, SVRHA PRIKUPLJANJA I OBRADE I TRAJANJE 
OBRADE  

Klub ritmičke gimnastike Leda kao voditelj obrade podatak vodi popis članova Kluba u koji su 
uključeni određeni osobni podaci svakog člana i to kako slijedi:  

 

R.br. Osobni podatak Svrha i temelj prikupljanja i obrade Vrijeme čuvanja podataka 

1. ime i prezime člana u svrhu vođenja popisa članova Udruga 
sukladno čl.12. Zakona o udrugama 

za cijelo vrijeme trajanja 
članstva u Klubu te godinu dana 
nakon prestanka članstva, 
nakon čega se brišu 

2. osobni 
identifikacijski broj 
(OIB) 

u svrhu vođenja popisa članova Udruga 
sukladno čl.12. Zakona o udrugama 

za cijelo vrijeme trajanja 
članstva u Klubu te godinu dana 
nakon prestanka članstva, 
nakon čega se brišu 

3. datum rođenja u svrhu vođenja popisa članova Udruga 
sukladno čl.12. Zakona o udrugama 

za cijelo vrijeme trajanja 
članstva u Klubu te godinu dana 
nakon prestanka članstva, 
nakon čega se brišu 

4. datum pristupanja 
udruzi 

u svrhu vođenja popisa članova Udruga 
sukladno čl.12. Zakona o udrugama 

za cijelo vrijeme trajanja 
članstva u Klubu te godinu dana 
nakon prestanka članstva, 
nakon čega se brišu 
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5. kategorija članstva u svrhu vođenja popisa članova Udruga 
sukladno čl.12. Zakona o udrugama 

za cijelo vrijeme trajanja 
članstva u Klubu te godinu dana 
nakon prestanka članstva, 
nakon čega se brišu 

6. mjesto rođenja u svrhu ispunjenja obveza Kluba i 
registracije članova u Zagrebački 
gimnastički savez i Hrvatski gimnastički 
savez kao i ispunjenje uvjeta za 
sudjelovanje u natjecanjima 
organiziranim od strane tih tijela ili 
ishođenja FIG licenci za natjecateljice,  
sukladno njihovim Pravilnicima 

za cijelo vrijeme trajanja 
članstva u Klubu te godinu dana 
nakon prestanka članstva, 
nakon čega se brišu 

7. ime i prezime 
roditelja te potpis 
roditelja 

Sukladno čl. 12. Zakona o udrugama, 
maloljetne članove Kluba zastupaju 
zakonski zastupnici, pa su nam stoga 
potrebni podaci o  zakonskim 
zastupnicima i nositeljima roditeljske 
odgovornosti nad djetetom, koji bi 
odobrio prikupljanje podataka za 
ispitanika mlađeg od 16 godina (GDPR). 
 

za cijelo vrijeme trajanja 
članstva u Klubu te godinu dana 
nakon prestanka članstva, 
nakon čega se brišu 

8. Podatke o e-mail 
adresi i broju 
telefona roditelja 

radi komunikacije Kluba sa zakonskim 
zastupnicima maloljetnih članova vezano 
za članstvo u Klubu i sve obavijesti vezane 
za treniranje člana u Klubu. 

za cijelo vrijeme trajanja 
članstva u Klubu te godinu dana 
nakon prestanka članstva, 
nakon čega se brišu 

9. Podatke o školi, 
imenu i prezimenu 
razrednika/ce i 
trenutnom razredu 

u svrhu izdavanja ispričnica školi u 
slučaju izostanka članice radi 
ispunjenja klubskih obveza te u slučaju 
potrebe za komunikacijom sa školom i 
razrednikom/com vezano za ispunjenje 
klubskih obveza članica Kluba 

za cijelo vrijeme trajanja 
članstva u Klubu te godinu dana 
nakon prestanka članstva, 
nakon čega se brišu 

 

Registar popisa članova vodi klub kao voditelj obrade. 

Osobni podaci članova i to ime, prezime, OIB i datum i mjesto rođenja djeteta, prosljeđivat će se jedino 

Zagrebačkom gimnastičkom savezu i Hrvatskom gimnastičkom savezu u svrhu ispunjenja obveza Kluba 

kao članova tih organizacija i registracije člana u svrhu mogućnosti sudjelovanja u natjecanjima koji se 

organiziraju od strane tih Saveza te ishođenja FIG licenci za natjecateljice. 

Vaši se osobni podaci neće prosljeđivati u treće zemlje, obrađivat će se povjerljivo i s njima će se 

postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. i neće 

se koristiti za izravni marketing. 

 

 

 

 



3. PRAVA ISPITANIKA  

Pravo na pristup  

Imate pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se obrađuju, pristup 

osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima 

je riječ, primateljima osobnih podataka te ostala prava koja su gore navedena. Ako se podaci prenose 

i obrađuju izvan EU, imate pravo na informaciju o posebnim zaštitnim mjerama. Kada je to moguće, 

možete dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.  

Pravo na ispravak  

Imate pravo ima pravo ishoditi od nas ispravak, bez nepotrebnog odgađanja, netočnih osobnih 

podataka koji se na Vas odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune 

osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave  

Pravo na prigovor  

Ako se obrada osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo na 

temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji 

se odnose na Vas. Ako uložite takav prigovor, nećemo više obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako 

dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode 

ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.   

Kontakti: kako možete ostvarivati svoja prava  

Molimo kontaktirajte naše koordinatore za zaštitu podataka na email adresi: 

krgledazagreb@gmail.com.  

Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu s zakonskim obvezama te 

ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli. 

 

Unaprijed zahvaljujemo! 
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