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OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV
(GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Zbirka sodelujočih na izboru skladbe, ki bo zastopala RTV Slovenija na 65. tekmovanju
za pesem Evrovizije 2021
Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
Javni zavod Radiotelevizija Slovenija
Naslov: Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 475 2111
https://www.rtvslo.si/rtv
Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO):
Mag. Simona Habič
01/475 44 66
vop@rtvslo.si
Namen obdelave osebnih podatkov:
Izvedba izbora skladbe, ki bo zastopala RTV Slovenija na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije
2021.
Vrste osebnih podatkov v izboru kot ukrepi po čl. 6 (1) b Uredbe 679/2016: ime in priimek,
naslov, elektronski naslov, telefonska številka, posnetek skladbe v mp3 formatu, opis
ustvarjalno-glasbenega delovanja avtorjev skladbe. Podatke (ime in priimek, telefonsko
številko in elektronski naslov) zakonitih zastopnikov mlajših od 18 let potrebujemo za izvedbo
izbora in za zagotavljanje varnosti.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Ukrepi za sklenitev pogodbe po določbi 6. (1) b Uredbe 679 / 2016. Obdelava podatkov je
potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred
sklenitvijo pogodbe po določbi 6.(1) b Uredbe 679/2016. Obdelava podatkov zakonitega
zastopnika otroka pod določenimi navedenimi pogoji za izbor in sodelovanje otrok pri izboru
skladbe, ki bo zastopala RTV Slovenija na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije 2021, poteka
tako, da prijavo izvede zakoniti zastopnik, na katerega se nanašajo osebni podatki in osebni
podatki otroka. Ti so potrebni za zagotavljanje skladnosti s predpisi in za obdelavo osebnih
podatkov otrok.
Uporabniki ali kategorije uporabnikov1 osebnih podatkov, če obstajajo:
Za namen izvedbe izbora in promocije bodo podatke uporabljali redni in pogodbeni sodelavci
RTV Slovenija in člani ocenjevalne komisije/žirije, ki jo sestavljajo tudi zunanji člani (pisno se
zavežejo, da bodo osebne podatke, s katerimi se bodo seznanili pri delu, varovali in hranili v
skladu z zakonodajo in pravilnikom in jih ne bodo posredovali ali jih uporabili za kak drug
namen- pogodbeno določilo po GDPR). Podatke tistih, ki bodo izbrani za nastop na dogodkih
1

Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.
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in s katerimi bomo sklenili pogodbe o nastopu, bomo posredovali tudi uporabnikom, katerim
moramo podatke posredovati za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (Finančna uprava
RS; SAZAS). Sodelujoči bodo nastopali v oddajah, v promocijskih aktivnostih v okviru istega
namena in v novinarskih prispevkih (Uredba 679/2016, čl.85; obdelava za novinarske namenesvoboda izražanja in obveščanja). Z izbranimi avtorji in izvajalcem bo sklenjena pogodba,
obdelava osebnih podatkov, ki jih je dolžna posredovati RTV Slovenija bo potekala v drugi
zbirki: Zbirka pogodbenih partnerjev RTV Slovenija, in bo o obdelavi posebej ustrezno
obveščen.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
RTV Slovenija osebnih podatkov ne bo prenašala v tretje države ali v mednarodno organizacijo.
Z avtorji zmagovalne skladbe na izboru za 65. tekmovanje za pesem Evrovizije 2021, ki bo
nastopila v tujini, pa bo sklenjena posebna pogodba.
Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za
določitev tega obdobja:
• osebne podatke vseh udeležencev ob prijavi do zaključka izbora izbrane skladbe in
objave izbrane skladb, t.j., najkasneje do 9. marca 2021; po tem roku bo osebne
podatke udeležencev neizbranih skladb ustrezno uničila, razen če drug zakon
določa drugače;
• osebne podatke udeležencev izbrane skladbe za 65. tekmovanje za pesem Evrovizije
2021 najkasneje do 22. maja 2021, torej do zaključka 65. tekmovanja za pesem
Evrovizije 2021; po tem roku bo osebne podatke udeležencev skladbe ustrezno
uničila, razen če drug zakon ali mednarodni predpis določa drugače.
Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov
in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora
obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:
Pravice in načini njihovega uveljavljanja za posameznike so navedene v Politiki varstva osebnih
podatkov
in
zasebnosti
(https://www.rtvslo.si/rtv/kdo-smo/varstvo-osebnihpodatkov/467509) RTV Slovenija.
Posameznik ima vedno pravico do vpogleda, popravka netočnih podatkov, do omejitve
obdelave pod določenimi pogoji iz Splošne uredbe, do ene brezplačne kopije osebnih
podatkov in izpisa v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki v določenih
primerih prenosa k drugemu upravljalcu. Izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe) RTV SLO
izvede, ko namena za obdelavo posameznikovih osebnih podatkov nima več ter kadar so
izpolnjene predpostavke iz zakonodaje in 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU)
2016/679.
Glede na pravno podlago pa ima posameznik naslednje pravice:
Na podlagi vaše prijave bomo za sodelovanje sklenili pogodbo. Na tej pravni podlagi je možen
preklic obdelave osebnih podatkov, izbris in prenos osebnih podatkov v določenih primerih.

Obrazec RTV-GDPR-7_obvestilo posamezniku (13.čl) 1.0_DPO_2018

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, enaslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
Informacije o tem ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena
obveznost ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne
posledice, če jih ne zagotovi.
Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost, osebne podatke mora zagotoviti
posameznik- če jih ne zagotovi, ne more sodelovati v pozivu.
Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev na podlagi profiliranja ter
vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene
posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:
Posameznike ne profiliramo niti na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev ne.

