
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV   

 

 

        

Plesni in rekreativni studio M-dance (v nadaljevanju: M-dance) zbira in obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov 

vadečih: ime in priimek otroka, naslov otroka, ime in priimek starša oz. zakonitega skrbnika, telefonsko številko 

starša oz. zakonitega skrbnika, E‐naslov starša oz. zakonitega skrbnika, podpis. Pravna podlaga za obdelavo osebnih 

podatkov je izpolnjena in podpisana prijavnica. M-dance se zavezuje, da bo skrbno varoval podatke v skladu z 

evropsko in slovensko zakonodajo. Podatki se v M-dancu zbirajo in obdelujejo za vodenje evidence vpisanih vadečih, 

za vodenje evidence prisotnosti na treningih, za pošiljanje obvestil o novostih, terminih, dogodkih in ostalih zadevah, 

ki se tičejo delovanja vezanega na M-dance. M-dance vaših osebnih podatkov ne prenaša ali posreduje v tretjo 

državo ali mednarodno organizacijo, pa tudi jih ne daje v obdelavo tretjim osebam. Vsi osebni podatki se bodo 

obdelovali in hranili le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posredovani. Po 

izpolnitvi namena obdelave upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. anonimizirani. Posameznik 

ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, 

pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora in pravico do vložitve pritožbe 

v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli preklicati, ne da bi to vplivalo 

na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima tudi pravico do 

obveščenosti v zvezi s popravkom ali izbrisom ali omejitvijo obdelave, prav tako pa ima tudi pravico do obveščenosti 

ob morebitni kršitvi. Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic nam prosim posredujte na sedež 

M-dance oz. na elektronski naslov info@m-dance.si. Za vse ostale informacije, ki se nanašajo na varovanje osebnih 

podatkov, se lahko obrnete na nas preko telefona na 070 353 848 ali nam pišete na elektronski naslov info@m-

dance.si. 

 

 

 

Upravljalec podatkov:  

Plesni in rekreativni studio M-dance, Marko Golubović s.p. 

Splitska ulica 61, 3320 Velenje 
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