РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА

РЕГИСТРАЦИОНИ ЛИСТ

ОСНОВНА ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА

СУДИЈА

КОНТРОЛОР

ШИФРА РСС

БРОЈ СУДИЈСКЕ
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ
ПРЕЗИМЕ и ИМЕ
Име оца / мајке
ЈМБГ (Јединствени матични број)
Датум рођења
Место рођења

ПОДАЦИ О ЧЛАНСТВУ (Датуми стицања категорија)
Записничар - Мерилац времена
Судија омладинац
Судија друге категорије
Судија прве категорије
Регионални судија
Национални судија
Млади европски судија
Континентални ЕХФ судија
Међународни ИХФ судија
Регионални контролор
Национални контролор
Међународни контролор

Основна листа у сезони 2014/2015
Супер лига
Прва лига
Друга лига
Трећа лига
Лига млађих категорија

ЗАПИСНИЧАР МЕРИЛАЦ ВРЕМЕНА

ДАТУМ
РЕГИСТРАЦИЈЕ

КОНТАКТ И ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ
Место становања
Поштански број
Адреса становања (улица и број)
(податак из личне карте)
Контакт телефон (кућа)
Контакт телефон (посао)
Контакт мобилни телефон 1
Контакт мобилни телефон 2
Е-маил (приватни)
Е-маил (приватни 2 / пословни)
Број текућег рачуна
Стручна спрема
Запослење

ЛИЧНИ (ФИЗИЧКИ) ПОДАЦИ
Висина (цм)
Тежина (кг)
Величина судијског дреса
Величина судијског шортса
Величина патика
Величина тренерке
Величина сакоа
Величина панталона
Величина кошуље

ИЗЈАВА О ПРИСТАНКУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДУ И КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ: Овим путем потврђујем да ме је Рукометни
савез Србије (даље РСС), у складу са чл.15 Закона о заштити података о личности, претходно упознао да ће подаци које сам дао о себи,
попуњавањем ове Приступнице-пријаве за регистрaцију члана, бити даље обрађивани и коришћени и то 1. омогућавањем увида у
Обавештење о условима прикупљања и обраде података о личности које је објављено на интернет страни http://rss.org.rs/#rss/propisi 2.
упознавањем са садржајем Обавештења које је одштампано на полеђини овог обрасца ''Приступница-прјава за регистрацију члана'' и
упознавањем са свим мојим правима и 3. омогућавањем увида у одговарајуће евиденције о збиркама података РСС у Централном
регистру збирки података о личности, коју води Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података личности, на интернет
страни: http://www.poverenik.rs/. У складу са свим наведеним дајем пристанак за обраду свих података о мојој личности које сам о себи
дао у овој Приступници-пријави за регистрацију члана, као и података које РСС о мени прикупи од других лица.Такође дајем сагласност
да се део прикупљених података о мени јавно објави на званичној интернет страници РСС, у складу са тач. 4 ст. 2 горе наведеног
Обавештења.Овај пристанак важи до мог писменог опозива.
АРБИТРАЖНА КЛАУЗУЛА: У случају да дође до спора у међусобним односима између чланова РСС или спора између члана РСС и РСС,
искључујемо могућност вођења судског спора и уговарамо надлежност за решавање спора од стране Сталне арбитраже РСС, која
ће коначно решити спор, а у свему по одредбама Правилника о Сталној арбитражи РСС и других општих аката РСС.
Обавезујемо се да ћемо одлуке које донесе Стална арбитража РСС, у решавању спора извршити добровољно, а у супротном смо
сагласни да се исте изврше принудним путем у складу са одредбама Правилника о Сталној арбитражи РСС и других општих аката
РСС.
Ове одредбе имају карактер споразума о арбитражи.

Број личне карте

Својеручни потпис

Сви подаци у обрасцу се попуњавају својеручно

ОБАВЕШТЕЊЕ
Члановима који приступају Рукометном савезу Србије
о условима прикупљања и обраде података о личности

1. Назив и седиште:
У складу са одредбом чл.15 Закона о заштити података о
личности (у даљем тексту ''Закон''), Рукометни савез Србије из
Београда, ул. Обилићев венац 4/2, Матични број 07062915,
ПИБ 100147431 (у даљем тексту ''РСС'') пре прикупљања и
обраде података о личности у поступку пријема у чланство
нових чланова, овим обавештењем упознаје потенцијалног
члана са условима прикупљања и обраде података о личности.
2. Сврха прикупљања и даље обраде података:
Подаци о личности се прикупљају за сврху организованог и
систематског праћења стања у рукометном спорту, дугорочног
планирања, праћења статуса и развоја свих учесника у
рукометном спорту, прикупљања података за матичну
евиденцију Републичког завода за спорт, као и за утврђивање
и остваривање права чланова по основу бављења рукометним
спортом.
3. Начин прикупљања података:
Подаци се прикупљају од лица на које се односе, на обрасцу
„Приступница – пријава за регистрацију члана“ који је
објављен на интернет презентацији РСС, у одељку Обрасци, а
који по својој вољи попуњава и подноси РСС-у заинтересовано
лице уношењем података о себи, у сврху учлањивања у
Рукометни савез Србије (у даљем тексту: Члан).
Пре прикупљања података о личности, РСС упознаје
потенцијалног Члана са условима прикупљања и даље обраде
података о личности, и то:
- омогућавањем увида у ово обавештење на интернет
презентацији РСС: http://rss.org.rs/#rss/propisi,
- штампањем овог обавештења на обрасцу ''Приступница пријава за регистрацију члана'' и упознавањем потенцијалног
члана са његовим правима,
- омогућавањем увида у одговарајућу евиденцију збирке
података о личности, која се у вези са пријавом у чланство
води у електронској форми у Централном регистру збирки
података о личности Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности, на интернет страни:
http://www.poverenik.rs/
Попуњавањем и подношењем обрасца ''Приступница –
пријаве за регистрацију члана'' сматраће се да је потенцијални
Члан упознат да ће се вршити обрада података о личности који
су садржани у наведеном обрасцу, а искључиво за сврхе
одређене у тач. 2. овог обавештења.
4. Начин коришћења података:
Прикупљени подаци о личности ће се користити за
сачињавање евиденције чланова РСС по свим основама
пријема Члана у чланство РСС, као и за утврђивање свих права
и обавеза у вези са учешћем у такмичењима које организује
РСС.
Од прикупљених података ће бити јавно објављени на
званичној интернет страници РСС, и то име, презиме, датум
рођења, назив организације (клуба или струковне
организације) којој припада, шифра Члана у евиденцији РСС,
број телефона и е-маил адреса Члана, док остали прикупљени
подаци неће бити јавно објављени, а за чега Члан даје
сагласност, потписом на обрасцу ''Приступница – пријава за
регистрацију члана''.
5. Врста лица која користе податке:
Све прикупљене податке о личности може користити
искључиво РСС, као правно лице – руковалац, а у оквиру РСС
само одређена лица, именована од стране надлежних органа

РСС, могу вршити одређене послове у вези са обрадом
података о личности (у даљем тексту: ''Обрађивачи'').
У случају потребе РСС ће са Обрађивачима закључити
споразум о чувању података (НДА).
6. Правни основ прикупљања података:
Основ за прикупљање и обраду података је добровољни
пристанак лица на које се подаци односе и обавеза РСС да
води евиденцију о својим члановима (чл.165 ст.6 Закона о
спорту).
7. Право на опозив:
Лице чији су подаци предмет прикупљања може опозвати свој
пристанак писмено или усмено на записник.
Правна последица опозива је обавеза лица које је претходно
дало пристанак да Руковаоцу надокнади оправдане трошкове
и сву штету, које је Руковаоц имао у вези са прикупљањем и
обрадом података, у складу са прописима који уређују
одговорност за штету.
8. Права лица у случају обраде и недозвољене обраде
Лице чије податке РСС прикупља и обрађује има право на:
1. истинито и потпуно обавештавање о обради његових
података у смислу чл.19 Закона;
2. вршење увида у податке који се на њега односе, односно да
од РСС захтева исправку, допуну, ажурирање, брисање
података, као и прекид и привремену обуставу обраде.
3. брисање података у случају да сврха обраде није јасно
одређена и/или да је сврха обраде измењена, а нису
испуњени услови за обраду за ту измењену сврху и/или да је
сврха обраде остварена, односно подаци више нису потребни
за остваривање сврхе; и/или да је начин обраде недозвољен;
и/или да податак спада у број и врсту података чија је обрада
несразмерна сврси; и/или да је податак нетачан, а не може се
путем исправке заменити тачним; и/или да се податак
обрађује без пристанка или овлашћења заснованог на закону
и у другим случајевима када се обрада не може вршити у
складу са одредбама Закона.
РСС неће вршити обраду података (недозвољена обрада)
уколико:
1. физичко лице није дало пристанак за обраду, односно ако
се обрада врши без законског овлашћења;
2. се врши у сврху различиту од оне за коју је одређена, без
обзира да ли се врши на основу пристанка лица или законског
овлашћења за обраду без пристанка, осим ако се врши у сврху
прикупљања средстава за хуманитарне потребе из члана 12
тачка 2а и члана 12а овог закона;
3. сврха обраде није јасно одређена, ако је измењена,
недозвољена или већ остварена;
4. је лице на које се подаци односе одређено или одредиво и
након што се оствари сврха обраде;
5. је начин обраде недозвољен;
6. је податак који се обрађује непотребан или неподесан за
остварење сврхе обраде;
7. су број или врста података који се обрађују несразмерни
сврси обраде;
8. је податак неистинит и непотпун, односно када није
заснован на веродостојном извору или је застарео.
Код сваке обраде података садржаних у бази података РСС ће
обезбедити заштиту података о личности без обзира на
држављанство и пребивалиште, расу, године живота, пол,
језик, вероисповест, политичко и друго уверење, националну
припадност, социјално порекло и статус, имовинско стање,
рођење, образовање, друштвени положај или друга лична
својства.

