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OBVESTILO POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV (13.čl. GDPR) 

Evidenca OP za izvedbo avdicije mladoletnih otrok za potrebe priprave in izvedbe radijskih iger 

in literarnih oddaj 

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 H. Bosiger 
01/475 44 66 
vop@rtvslo.si 

 

Namen obdelave osebnih podatkov: 

Za izbor nastopajočih v radijskih igrah in literarnih oddajah, komunikacija z zakonitimi 

zastopniki otrok za sklepanje pog. o sodelovanju in izvajalskih pogodb.  

 

Čigave podatke obdelujemo: 

Prijavljenih na avdicijo in njihovih zakonitih zastopnikov. 

Vrste osebnih podatkov:  

Ime in priimek zakonitega zastopnika, telefonska številka in elektronski naslov, ime in priimek 
otroka, spol otroka (se zabeleži v bazi po avdiciji zaradi lažje izbire glede na projekt), letnica 
rojstva otroka, informacija o znanju tujega jezika (bilingivsti), glas (značilnosti glasu), vsebina 
predstavitve (informacije, ki lahko vsebujejo tudi osebne podatke). 
 
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

Pogodba. 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov / prejemnikov, ki jim bodo ali so bili 
osebni podatki razkriti, če obstajajo:  
Pooblaščenim osebam znotraj uredništva igranega programa. 
Pogodbeni obdelovalci: Sadie, MS Office 

 
Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe na RTV Slovenija za izvedbo nadzora, 
v okviru zakonskih obveznosti do osebnih podatkov lahko dostopajo tudi nadzorni organ in druge 
osebe, če imajo za dostop do podatkov podlago v zakonu in/ali izkažejo pravni interes. 
 

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. 

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja:  

Največ 4 leta od izbora na avdiciji oziroma za čas trajanja projekta. 

https://www.rtvslo.si/rtv
mailto:vop@rtvslo.si
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OP otrok in zakonitih zastopnikov in posnetke otrok, ki jih ne bomo izbrali v bazo, bomo 

nemudoma ustrezno uničili. 

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 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 vseh 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:  

Posameznik ima pravico do izbrisa in prenosa. 

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:  

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-

naslov: 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  
Gre za pogodbeno obveznost posameznika. 
 

• mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi DA / NE  ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi ( 

Da, posameznik mora zagotoviti osebne podatke za prijavo na razpis in sklenitev pogodbe. 

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:  

RTV Slovenija ne izvaja pri obdelavi osebnih podatkov avtomatiziranega odločanja, vključno s 
profiliranjem.  

 

 

 

https://www.rtvslo.si/strani/varstvo-osebnih-podatkov-in-zasebnosti/5805
https://www.rtvslo.si/strani/varstvo-osebnih-podatkov-in-zasebnosti/5805
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SL
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