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Številka: 10/2020 

Datum: 22. 9. 2020 

ZADEVA:  Soglasje za uporabo osebnih podatkov in fotografskega gradiva (dopis)  

Za potrebe delovanja Komisije za mladino, Gasilske zveze Ljubljana, Vojkova cesta 19 (v nadaljevanju Komisija za mla-

dino), skladno z Zakonom o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05, 22. člen, 3. odstavek) obdeluje osebne podatke posame-

znih članov gasilskih organizacij, ki se udeležujejo aktivnosti v organizaciji ali so-organizaciji Komisije za mladino. Komisija 

za mladino organizira naslednje aktivnosti: Gasilski kviz, orientacijo, poletno gasilsko šolo, likovno – fotografsko razstavo, 

izlete, seminarje in predavanja. 

Komisija za mladino zbira in obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: 

- Identifikacijsko številko VULKAN-a, 

- ime in priimek, 

- datum rojstva, 

- ter fotografije, ki so bile posnete na tekmovanjih, izletih in drugih aktivnostih v organizaciji Komisije za mladino. 

Komisija za mladino upravlja s spletno stranjo http://www.mladi-gasilec.si/, ki služi obveščanju o aktualnih novicah in do-

godkih, poročanju o preteklih aktivnostih, objavljanju rezultatov in fotografij ... Priložnostno Komisija za mladino izda tudi 

pisno ali elektronsko publikacijo, v kateri so občasno objavljene tudi fotografije. 

Komisija za mladino bo na organiziranih tekmovanjih, izletih, seminarjih in drugih aktivnosti udeležence priložnostno foto-

grafirala, ter fotografije objavila na spletni strani http://www.mladi-gasilec.si in družbenem omrežju Facebook. Na razstavah 

Komisija za mladino poleg umetniškega dela objavi tudi ime in letnico rojstva avtorja. 

Gasilska zveza Slovenije (GZS) upravlja s spletno stranjo http://www.gasilec.net, kjer objavlja aktualna obvestila o gasilskih 

tekmovanjih, izobraževanjih. GZS po zaključenih tekmovanjih objavi rezultate ter nekaj fotografij, ki so nastale dogodkih. 

Regija Ljubljana 1 upravlja s spletno stranjo http://www.regijaljubljana1.si, kjer objavlja aktualna obvestila, razpise tekmo-

vanj ter priložnostno fotografije, ki so nastale na dogodkih. 
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SOGLASJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV IN FOTOGRAFSKEGA GRADIVA 

 

Dovoljujem, da matično društvo in Komisija za mladino zbrane osebne podatke hranita in jih obdelujeta v skladu z veljavno 

zakonodajo. 

SOGLAŠAM NE SOGLAŠAM 

Dovoljujem objavo imena in priimka na spletnih straneh, razstavah, socialnih omrežjih in publikacijah v upravljanju Komisije 

za mladino, Regije Ljubljana 1 in Gasilske zveze Slovenije. 

SOGLAŠAM NE SOGLAŠAM 

Dovoljujem objavo letnice rojstva na spletnih straneh, razstavah, socialnih omrežjih in publikacijah v upravljanju Komisije 

za mladino, Regije Ljubljana 1 in Gasilske zveze Slovenije. 

SOGLAŠAM NE SOGLAŠAM 

Dovoljujem objavo fotografij, na katerih se pojavljam (se pojavlja moj otrok) na spletnih straneh, razstavah, socialnih omrež-

jih in publikacijah v upravljanju Komisije za mladino, Regije Ljubljana 1 ter Gasilske zveze Slovenije. 

SOGLAŠAM NE SOGLAŠAM 

Za kakršnakoli vprašanja smo vam na voljo preko elektronskega naslova mladina@gzl.si. 

Podpisano izjavo hrani do preklica matično društvo PGD: (vpiši naziv in sedež društva) 

 

 

 

 

Kraj in datum: Podpis člana (v primeru mladoletne osebe pa zakonitega 

zastopnika): 

 

Ime in priimek člana gasilske organizacije:  

ID Vulkana:  

Datum rojstva:  

Matično društvo:  

mailto:mladina@gzl.si

