SVEUČILIŠNI SPORTSKI OBRAZAC
U skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o zaštiti osobnih podataka, ja,
________________________________________________________ (ime i prezime)
DA ▢ NE ▢
(označavanjem kvadrata „DA“ dajete privolu, označavanjem kvadrata „NE“ ne dajete privolu) dajem privolu Riječkom športskom
sveučilišnom savezu i Sveučilištu u Rijeci - Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka: Ime i
prezime, datum rođenja, spol, naziv visokoškolske ustanove na kojoj studiram, vrstu i učestalost sporta u kojem se natječem, vrsti
aktivnosti koje upražnjavam, volontersku poziciju za koju se zanimam, te adresa elektroničke pošte.
Privola se daje u svrhu:
Organizacije radionica, kampova i sportskih natjecanja na Sveučilištu u Rijeci i Unisport sustavu (poziv na natjecanja, izrada akreditacija,
izrada zapisnika o natjecanju, disciplinskih izvještaja, medijskih izvještaja, izrada lista za prijevoz i smještaj te organizaciju prijevoza) te za
izradu statističkih izvještaja.
Osim svrhe za koju je dana privola, prikupljeni osobni podaci se neće koristiti u druge svrhe. Ova izjava se pohranjuje u Riječkom športskom
sveučilišnom savezu i Sveučilištu u Rijeci - Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci.
Potvrđujem da sam upoznat/a da imam pravo odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka. Ispravak
podataka ili obavijest o odustanku od dane privole za obradu osobnih podataka dostavlja se u pisanom obliku na unisport@uniri.hr i
ured@sz.uniri.hr .

FAKULTET/ODJEL
STUDENT/ICA STE KOJE GODINE
MOBITEL
E-MAIL
1. Bavite li se sportskom aktivnošću?

DA

NE

2. Ako DA, navedite oblik sportske aktivnosti:



Natjecateljski
Rekreativno

organizirana rekreacija
individualno

3. Jeste li kategorizirani sportaš?

DA

DA
DA
NE

4. Sport/aktivnost kojom se bavite:
Klub/društvo:
________________________ _____________________

NE
NE
Ako DA, navesti kategorizaciju ____

Koliko puta tjedno:

________________________ _____________________

1x

2x

3x

više od 3x

1x

2x

3x

više od 3x

5. Sudjelujete li na sveučilišnim sportskim natjecanjima?
Ako NE, želite li sudjelovati?

6. Ja sam:

DA
DA

NE
NE

Plivač
Slabo se održavam na vodi
Neplivač

7. Poredaj po važnosti, brojevima od 1 do 4, zašto ti je važno plivanje:
osobna sigurnost

spašaanje drugih

zdravlje

užitak

Datum:__________________

Potpis:____________________________

Molimo pišite čitko tiskanim slovima.

