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Prijavnica za video natečaj Kaj pa ti znaš? 
 
Za izvedbo MMC video natečaja RTV Slovenija potrebuje določene osebne podatke otrok in 
staršev. Tako lahko zagotovimo varnost vaših otrok, izvedemo prijavo in ocenjevanje videov 
ter uredimo prenos avtorskih in sorodnih pravic ter uporabo fotografij in videoposnetkov, ki 
bodo pri natečaju nastali.  
 
Prosimo, da izpolnite vsa navedena polja, podpišete prenos avtorskih in sorodnih pravic in s 
podpisom potrdite, da ste seznanjeni z obdelavo osebnih podatkov za namene natečaja. V 
nasprotnem primeru vaše prijave ne bomo mogli upoštevati.  

Spodaj podpisan/a 

• Ime in priimek zakonitega zastopnika/ce otroka: ______________________________ 

• Davčna številka zakonitega zastopnika/ce otroka: _____________________________ 

• Elektronski naslov ali telefonska številka: ____________________________________ 

dovoljujem sodelovanje otroka v video natečaju Kaj pa ti znaš?, v letih 2019 in 2020: 

• Ime in priimek otroka: ___________________________________________________ 

• Starost otroka: _________________________________________________________ 

• Razred  v šol. letu 2019-2020:______________________________________________ 

• Davčna številka otroka: __________________________________________________ 
 
Strinjam se s prenosom avtorskih in sorodnih pravic na RTV Slovenija in uporabo posnetkov 
in/ ali fotografij:  

• strinjam se, da bodo posnetki in/ali fotografije otroka uporabljeni za namen 
produkcije, promocije in javne priobčitve posnetkov, materialov in novinarskih 
vsebin, ki nastanejo v okviru video natečaja Kaj pa ti znaš? RTV Slovenija; 

• v kolikor bo otrok ustvaril oziroma izvedel kakršnokoli delo, ki vsebuje vse elemente 
avtorskega oziroma izvajalskega dela po zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice, 
se na podlagi teg izjave šteje, da so vse materialne avtorske pravice oz. pravice 
izvajalcev, prenesene na RTV Slovenija, tudi v okviru produkcije, promocije in javne 
priobčitve nastalih materialov;  
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• strinjam se , da lahko RTV Slovenija s posnetki in eventualnimi fotografijami razpolaga  

brez krajevnih in časovnih omejitev, s pravico do nadaljnjega prenosa pravic in s 
pravico do predelave oz. AV priredbe posnetka oddaje. 

 
Datum: _________________________ 
Podpis zakonitega zastopnika:    
 
Za pripravo in izvedbo natečaja in podelitev nagrad obdelujemo osebne podatke otrok.  
 

RTV Slovenija je varstvo osebnih podatkov otrok zelo pomembno in zato z njimi ravna še 

posebej skrbno. Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v priloženem »Obvestilu 

posamezniku o obdelavi osebnih podatkov RTV Slovenija – Kaj pa ti znaš«. Nosilci starševske 

odgovornosti / zakoniti zastopniki otroka morajo prijavnico in seznanitev z obdelavo osebnih 

podatkov podpisati.  

 

Seznanjen/a sem z obdelavo in varstvom osebnih podatkov (Obvestilo posamezniku o 
obdelavi osebnih podatkov RTV Slovenija – Kaj pa ti znaš): 
 
S prijavo sem seznanjen in se strinjam, da RTV Slovenija kot upravljalec osebnih podatkov 

obdeluje osebne podatke zakonitega zastopnika in mladoletne osebe za namen prijave na 

video natečaj Kaj pa ti znaš? in sodelovanja v njem na pravni podlagi člen 6b Uredbe 2016/679. 

RTV Slovenija osebnih podatkov ne bo uporabila za druge namene in jih bo posredovala zgolj 

Finančni upravi Republike Slovenije v primeru in za namen poravnave dohodnine ob podelitvi 

glavnih nagrad po izbiri zmagovalcev video natečaja Kaj pa ti znaš?.  

 

Datum: _________________________ 

Podpis zakonitega zastopnika:    
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OBVESTILO POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV (13. čl. GDPR) 
 
Evidenca osebnih podatkov za izvedbo video natečaja Kaj pa ti znaš? v MMC  
 
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 in izbor video natečaja Kaj pa ti znaš? za osnovnošolce iz prve in druge triade in izvedba 

glasovanja. 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

Po določbi 6 (1) b. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Obdelava je potrebna za 

izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni 

podatki in zakoniti zastopnik posameznika, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo tega 

posameznika pred sklenitvijo pogodbe (prenos avtorske in sorodnih pravic in sodelovanje 

otroka za namen produkcije, promocije, javne priobčitve oddaje in kot ukrepi za podelitev 

nagrade samo za določene posameznike). Na podlagi prijave otroka in oddaje video gradiva 

preko FTP strežnika bomo obdelovali osebne podatke prijavljenega (in zakonitega zastopnika) 

za vzpostavitev in izvedbo nagradnega video natečaja. Obdelovali bomo tudi video gradivo. 

Samo od avtorjev nagrajenih izdelkov in njihovih zakonitih zastopnikov bomo v posebnem 

obrazcu Podatki pogodbenega partnerja za namen izplačila/predaje nagrade zahtevali 

podatke za podelitev nagrade v skladu z zakonodajo. 

 

Vrste osebnih podatkov: 

RTV Slovenija bo obdelovala najmanjši nabor podatkov, da še lahko izvede natečaj. Za izvedbo 
natečaja in izbora: Ob prijavi: ime in priimek otroka, starost otroka, razred otroka, video 
gradivo, davčna številka otroka; ime in priimek starša ali zakonitega zastopnika, telefonska 
številka ali elektronski naslov zakonitega zastopnika, davčna številka zakonitega zastopnika. 
Ob izplačilu (samo za nagrajence): ime, priimek otroka, davčna številka otroka, naslov stalnega 
bivališča – ulica, poštna št. in kraj stalnega bivališča otroka, država rezidentstva otroka, naslov 
začasnega bivališča otroka, št. osebnega bančnega računa otroka (v kolikor otrok nima 
lastnega bančnega računa, zakoniti zastopnik vpiše svoj račun). Izjava o tem ali je otrok davčni 
zavezanec ali ne, vrsta nagrade. Za produkcijo, promocijo in javno priobčitev natečaja: 
fotografije, avdio in video posnetki.  

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: 
Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe na RTV Slovenija. Dostop do 
podatkov imajo tudi osebe s posebnim pooblastilom v okviru zakonskih obveznosti, če imajo 

https://www.rtvslo.si/rtv
mailto:vop@rtvslo.si


                          
 

4 
 

za to podlago v zakonu in/ali izkažejo pravni interes in podajo ustrezno utemeljen pisni 
zahtevek. V primeru in za namen poravnave dohodnine ob podelitvi glavnih nagrad po izbiri 
zmagovalcev v skladu z zakonodajo določene podatke posredujemo Finančni Upravi Republike 
Slovenije. Objava na spletnem portalu RTVSLO.SI: video posnetke bomo objavili zgolj z 
imenom otroka (brez priimka), razkrili bomo video posnetek v katerem nastopa otrok, razred, 
starost otroka, v kolikor bo otrok posnel tudi podnapise drugih oseb, objavili bomo video 
gradivo, ki omogoča sodelovanje v video natečaju. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:  
RTV SLO ne prenaša podatkov.  

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 
določitev tega obdobja:  
Podatki se obdelujejo v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler 
bo to potrebno za dosego namena oz. ciljev obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za 
obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov kadar je obdelava potrebna v 
okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe. RTV SLO hrani osebne podatke v skladu z zakonom, 
kadar je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. Podatki glasovalcev (IP) se 
brišejo v roku 24 ur. 

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. S pisno zahtevo, poslano na naslov RTV Slovenija, 
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana ali na tiznas@rtvslo.si lahko posameznik zahteva dostop, 
dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja 
obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, eno brezplačno kopijo osebnih podatkov in 
izpis v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, v določenih primerih prenos 
k drugemu. Osebnih podatkov, ki jih moramo hraniti na podlagi zakona ali do preteka zakonsko 
obveznega roka hrambe ne bomo smeli izbrisati. Izbris (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.  
 
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). 
 
Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost, glede izplačila/podelitve nagrade 
tudi zakonska obveznost. Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost, glede 
izplačila/podelitve nagrade tudi zakonska obveznost. Posameznik mora zagotoviti osebne 
podatke za izvedbo natečaja. Če jih ne zagotovi, ne more sodelovati v natečaju. Posameznik 
se mora strinjati s splošnimi pogoji sodelovanja v video natečaju.  
 
RTV Slovenija ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev vključno z oblikovanjem 
profilov. 
 

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

