
 

 

 

 
      
      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA ODDAJO »MALE 
SIVE CELICE« 

 

Spodaj podpisan/-a ______________________________ (ime in priimek mentorja/mentorice), 
se strinjam, da RTV Slovenija obdeluje navedene lastne osebne podatke za namen priprave 
in izvedbe tekmovanja za oddajo Male sive celice.  

 

IME IN PRIIMEK MENTORJA:                          

TELEFON MENTORICE/MENTORJA: ____________________________ 

E- POŠTA MENTORICE/MENTORJA:                               . 

 

Privolitev mora biti pisna in izrecna. To pomeni podpisana s strani 
MENTORICE/MENTORJA. Kadarkoli lahko to privolitev prekličete.  

Osebnih podatkov ne bomo uporabili za druge namene in jih ne bomo posredovali 
nikomur. Obdelovali jih bomo do konca snemanja, nato pa jih ustrezno izbrisali.  

Podpisano privolitev (skenirano) lahko pošljite po e -pošti na msc@rtvslo.si, originalno 
privolitev pa nam NUJNO pošljete še po pošti (ali dostavite) na RTV Slovenija, Male sive 
celice, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.  

RTV Slovenija je varstvo osebnih podatkov otrok zelo pomembno in zato z njimi ravnamo še 
posebej skrbno. Osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu 
podatkov (GDPR), nacionalno zakonodajo in internim Pravilnikom. 

RTV  Slovenija vam zagotavlja pravice, ki so dostopne v Politiki varstva osebnih podatkov in 
zasebnosti (https://www.rtvslo.si/medijskosredisce). Uveljavljate jih na msc@rtvslo.si. Če 
menite, da so vaše pravice kršene, se lahko obrnete na Pooblaščenca za varstvo osebnih 
podatkov: vop@rtvslo.si. 

 

Kraj in datum:_____________________________ 

 

Podpis nosilca starševske odgovornosti: _________________________________  
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PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA ODDAJO »MALE 
SIVE CELICE« 

 

Spodaj podpisan/-a ______________________________ (ime in priimek nosilca starševske 
odgovornosti), se strinjam, da RTV Slovenija obdeluje navedene lastne osebne podatke in 
navedene osebne podatke otroka za namen priprave in izvedbe snemanja oddaje Male sive 
celice v sezoni 2018/2019)  

 

TELEFON NOSILCA STARŠEVSKE ODGOVORNOSTI: ____________________________ 

E- POŠTA NOSILCA STARŠEVSKE ODGOVORNOSTI:                               
. 

IME IN PRIIMEK OTROKA:                         
. 

 

Privolitev mora biti pisna in izrecna. To pomeni podpisana s strani nosilca starševske 
odgovornosti za otroka. Kadarkoli lahko to privolitev prekličete.  

Osebnih podatkov ne bomo uporabili za druge namene in jih ne bomo posredovali 
nikomur. Obdelovali jih bomo do konca snemanja, nato pa jih ustrezno izbrisali.  

Podpisano privolitev (skenirano) lahko pošljite po e -pošti na msc@rtvslo.si, originalno 
privolitev pa nam NUJNO pošljete še po pošti (ali dostavite) na RTV Slovenija, Male sive 
celice, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.  

RTV Slovenija je varstvo osebnih podatkov otrok zelo pomembno in zato z njimi ravnamo še 
posebej skrbno. Osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu 
podatkov (GDPR), nacionalno zakonodajo in internim Pravilnikom. 

RTV  Slovenija vam zagotavlja pravice, ki so dostopne v Politiki varstva osebnih podatkov in 
zasebnosti (https://www.rtvslo.si/medijskosredisce). Uveljavljate jih na msc@rtvslo.si. Če 
menite, da so vaše pravice kršene, se lahko obrnete na Pooblaščenca za varstvo osebnih 
podatkov: vop@rtvslo.si. 

 

Kraj in datum:_____________________________ 

 

Podpis nosilca starševske odgovornosti: _________________________________ 

 

 

 

  

 

mailto:msc@rtvslo.si
https://www.rtvslo.si/medijskosredisce
mailto:msc@rtvslo.si
mailto:vop@rtvslo.si


  

     

     
RTV Slovenija  

 

Kolodvorska 2  

1000 Ljubljana 

 
 
 

 
SOGLASJE O SODELOVANJU 

 
Spodaj podpisan/-a ______________________________ (ime in priimek nosilca 

starševske odgovornosti), dovoljujem sodelovanje otroka  

IME IN PRIIMEK OTROKA: ________________________________ 

na snemanjih za 32. sezono oddaje Male sive celice, v letih 2018 in 2019 in se strinjam, 

da bodo posnetki in/ali fotografije otroka uporabljeni za namen produkcije, promocije 

in javne priobčitve  posnete oddaje. RTV Slovenija sme otroka snemati in fotografirati 

ter tudi nadalje uporabljati posamezne posnetke in fotografije otroka brez omejitev.  

V kolikor bo otrok med snemanjem ustvaril oziroma izvedel kakršnokoli delo, ki 

vsebuje vse elemente avtorskega oziroma izvajalskega dela po zakonu, ki ureja 

avtorsko in sorodne pravice, se na podlagi tega soglasja šteje, da so vse materialne 

avtorske pravice oz. pravice izvajalcev, prenesene na RTV Slovenija. Podpisani se 

strinjam, da lahko RTV Slovenija s posnetkom takšne oddaje razpolaga brez krajevnih 

in časovnih omejitev, s pravico do nadaljnjega prenosa pravic in s pravico do predelave 

oz. AV priredbe posnetka oddaje.  

 

Datum:____________ 

Podpis nosilca starševske odgovornosti: __________________________ 

 

 
 

 

 


