
 
 

PRIJAVNICA NA AVDICIJO 

 

za igralce in nastopajoče v radijskih igrah in literarnih oddajah v produkciji Radia Slovenija za 

obdobje 2021-2024 

 

Referenčna št. prijavnice _________________ (izpolni RTV SLO) 

 

Podatki zakonitega zastopnika otroka: 

Ime in priimek:__________________________________ 

Telefonska številka:______________________________ 

Elektronski naslov:_______________________________ 

 

Podatki otroka: 

Ime in priimek:___________________________________ 

Letnica rojstva:___________________________________ 

Znanje tujega jezika (bilingivsti):__________________________ 

 

Splošni pogoji sodelovanja 

 

V Uredništvu igranega programa Radia Slovenija si pridružujemo pravico, da po končani avdiciji 

izberemo kandidate/tke (otroke) po lastni strokovni presoji in jih vključimo v enotno bazo. Iz te 

baze bomo glede na programske potrebe izbrane otroke povabili k nadaljnjemu sodelovanju pri 

nastopu v radijskih igrah in literarnih oddajah.  

 

O rezultatih avdicije bomo najkasneje do 15. 6. 2021 obvestili samo tiste otroke (starše), ki jih 

bomo umestili v bazo primernih kandidatov/tk. Ostalih udeležencev avdicije ne bomo obveščali.  

 

Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljite po elektronski pošti na naslov uip@rtvslo.si 

najkasneje do 6. 6. 2021. Pomanjkljivo izpolnjena prijavnica ne bo upoštevana. Originalni izvod 

prijavnice prinesite s seboj na avdicijo. Otroka na avdicijo naj spremlja starš ali zakoniti 

zastopnik.  

 

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov 

 

Upravljavec JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, pr@rtvslo.si, 01 475 21 11 bo za 

potrebe Uredništva igranega programa Radia Slovenija (uip@rtvslo.si) obdeloval osebne 

podatke otrok in zakonitih zastopnikov. Namen je priprava in izvedba avdicije otrok, ki jih 

vključimo v bazo iz katere bomo glede na programske potrebe v naslednjih štirih letih izbirali 

otroke za posamezno sodelovanje pri nastopu v radijskih igrah in literarnih oddajah. Osebne 

podatke obdelujemo za izvajanje ukrepov za sklenitev pogodbe.  

 

Za namen priprave in izvedbe avdicije obdelujemo naslednje podatke: ime in priimek, telefonska 

številka in elektronski naslov zakonitega zastopnika; ime in priimek, spol (se zabeleži v bazi po 
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avdiciji zaradi lažje izbire glede na projekt), letnica rojstva, informacija o znanju tujega jezika 

(bilingivsti), glas (značilnosti glasu), vsebina predstavitve (informacije, ki lahko vsebujejo tudi 

osebne podatke) otroka. Od otroka s katerim bomo sklenili  pogodbo pa pridobimo podatke, ki 

so zato nujno potrebni (Evidenca OP pogodbenih partnerjev). Osebnih podatkov ne bomo 

uporabili za druge namene. Obdelovali in hranili jih bomo do največ 4 leta.  

 

Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščene osebe za izvedbo avdicije in člani komisije za 

izbor otrok. Posnetke avdicije obdelujemo v sistemu Sadie in jih hranimo na internem strežniku 

uredništva (z omejenim dostopom), jih opremimo z osnovnimi podatki, ostale podatke 

obdelujemo za določene namene v sistemih Microsoft . Podatke tistih, s katerimi bomo sklenili 

pogodbe, bomo posredovali tudi uporabnikom, katerim moramo podatke posredovati za 

izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (Finančna uprava RS in druge). RTV Slovenija osebnih 

podatkov ne bo prenašala v tretje države ali v mednarodno organizacijo. Osebnih podatkov ne 

bomo obdelovali na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 

profilov.  

 

Upravljalec RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana vam zagotavlja pravice v skladu s 

predpisi. Politika varstva osebnih podatkov in zasebnosti vključuje tudi način uveljavljanja vaših 

pravic pri Uredništvu igranega programa Radia Slovenija na uip@rtvslo.si Če menite, da 

obdelava osebnih podatkov krši vaše pravice, se lahko obrnete na Pooblaščeno osebo za varstvo 

osebnih podatkov RTV Slovenija: 01/475 44 66, vop@rtvslo.si. Nadzorni organ je Informacijski 

pooblaščenec: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01/230 97 30, 

spletna stran: www.ip-rs.si. 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV lahko najdete na spletni 

strani, kjer je objavljena prijavnica. 

S podpisom izjavljam, da: 

- kot zakoniti zastopnik prijavljam otroka na avdicijo, 

- se strinjam z zgoraj navedenimi pravili avdicije, 

- imam za prijavo na avdicijo soglasje drugega starša oz. sem edini zakoniti zastopnik otroka, 

- sem ustrezno informiran in seznanjen z obdelavo osebnih podatkov.   

 

 

Ime in priimek zakonitega zastopnika otroka: 

__________________________________________ 

 

Podpis zakonitega zastopnika otroka:     Datum podpisa: 

__________________________________________     ________________________ 

 

 

Ime in priimek zakonitega zastopnika otroka: 

__________________________________________ 

 

Podpis zakonitega zastopnika otroka:     Datum podpisa: 

__________________________________________     ________________________ 
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