
 

LOGO ŠOLE 

Prijavnica za  
sodelovanje otroka v oddaji  

RTV Slovenija  »Male sive celice« 
 

Spodaj podpisan/-a  

Ime in priimek zakonitega zastopnika otroka: _____________________________________ 

Davčna številka:   _____ 

Mobilni telefon:   _____ 

Prijavljam  

Ime in priimek otroka / razred otroka:   ________ 

v šolsko ekipo Osnovne šole (____________ _____________), ki se bo prijavila k  sodelovanju v oddaji 
RTV Slovenija Male sive celice. Otrok bo sodeloval skupaj z mentorjem (ime in priimek) 
___________________________________________.  

S prijavo se strinjam, da Osnovna šola (____________ _____________) kot upravljalec osebnih 
podatkov, naslov šole:_____________ telefonska številka:_____________ obdeluje osebne podatke 
zakonitega zastopnika in mladoletne osebe za namen prijave na oddajo RTV Slovenija »Male sive 
celice« in sodelovanja v njej na pravni podlagi člen 6b Uredbe 679/2016*. 

Šola osebnih podatkov ne bo uporabila za druge namene in jih bo posredovala zgolj RTV Slovenija za 
namen izvedbe in priprave oddaje Male sive celice ter stik starša za zagotavljanje varnosti otrok na 
snemanju. 

Na spodnji povezavi je opisan način obdelave podatkov za navedeni namen: 
(https://www.iprs.si/fileadmin/user_upload/doc/vzorci/VZOREC_OBVESTILA_POSAMEZNIKOM_GLE
DE_OBDELAVE_OSEBNIH_PODATKOV.docx)  

Za namene izvedbe in priprave oddaje Male sive celice bo šola (mentor ekip) RTV Slovenija na pravni 
podlagi 6.člena Uredbe 679/2016 varno po pošti posredovala celotno originalno dokumentacijo v 
zaščiteni ovojnici (da osebni podatki niso vidni) in sicer: 

- prijavnico ekip (izpolni šola) 
- podpisano prijavnico za sodelovanje otroka v oddaji (s podpisom zakonitega zastopnika); 
- izjavo o prenosu avtorske in sorodnih pravic na RTV Slovenija (s podpisom zakonitega zastopnika); 

RTV Slovenija je varstvo osebnih podatkov otrok zelo pomembno in zato z njimi ravnajo še posebej 
skrbno. Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v priloženem »Obvestilu posamezniku o 
obdelavi osebnih podatkov RTV Slovenija - Male sive celice«.  

Ta prijavnica mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika otroka/ nosilca starševske 
odgovornosti. Vsi podatki morajo biti ustrezno izpolnjeni.  

Obvezna priloga tej prijavnici je izpolnjena Izjava o prenosu avtorske in sorodnih pravic na RTV 
Slovenija in uporabi posnetkov in/ ali fotografij. 

*Izberite ustrezno pravno podlago. Mi za prijave šol na Male sive celice uporabljamo 6.b. »ukrepe za sklenitev pogodbe« in pogodbo s 
posameznikom, ker imamo splošne pogoje, ki jih mora šola in otroci, mentorji izpolnjevati, da se lahko prijavijo. Ker gre za enak namen, 
predlagamo, da jo uporabi tudi vaša šola.  

 

Kraj in datum:   

Podpis nosilca starševske odgovornosti:   

https://www.iprs.si/fileadmin/user_upload/doc/vzorci/VZOREC_OBVESTILA_POSAMEZNIKOM_GLEDE_OBDELAVE_OSEBNIH_PODATKOV.docx
https://www.iprs.si/fileadmin/user_upload/doc/vzorci/VZOREC_OBVESTILA_POSAMEZNIKOM_GLEDE_OBDELAVE_OSEBNIH_PODATKOV.docx

