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                                                                                   IZJAVA  
VABILO ZA SODELOVANJE NA IZBORU PREDSTAVNIKA RTV SLOVENIJA NA 64. TEKMOVANJU ZA PESEM EVROVIZIJE 2019 

 

1. Spodaj podpisani izjavljamo in zagotavljamo, da je skladba, s katero se odzivamo na vabilo, v celoti in v posameznih 
delih izvirno avtorsko delo ter da v zvezi s tem sprejmemo vso moralno in materialno odgovornost za morebitne 
zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpela RTV Slovenija.  
 

2. Avtorji, izvajalci in založnik s podpisom zagotavljamo, da skladba še ni bila javno predvajana, izvedena ali kako drugače 
priobčena javnosti in da tudi ne bo javno predvajana, izvedena ali kako drugače priobčena javnosti pred izborom 
skladbe za pesem Evrovizije 2019, oz. do objave obvestila o neizboru skladbe. 

 

3. Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik zagotavljamo, da se strinjamo s pogoji, objavljenimi v tem vabilu. 
 

4. V primeru, da avtor ali izvajalec še ni dopolnil 18 let, izjavo podpiše njegov zakoniti zastopnik / nosilec starševske 
odgovornosti. V tem primeru je treba prijavi priložiti podpisano privolitev za obdelavo osebnih podatkov mladoletne 
osebe – OBRAZEC_privolitev mladoletna oseba 
 

5. Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik zagotavljamo, da bomo omogočili izvedbo skladbe v okviru in pod 
pogoji RTV Slovenija, v primeru zmage pa bomo omogočili izvedbo skladbe na 64. tekmovanju za pesem Evrovizije 
2019, z ustreznim prenosom materialnih pravic, vse v skladu s pogoji, standardi in pravili mednarodnega tekmovanja 
za pesem Evrovizije 2019 ter RTV Slovenija. 

 

6. Spodaj podpisani, v primeru izbora skladbe, s podpisom te izjave soglašamo in prenašamo na RTV Slovenija materialne 
avtorske pravice na avtorskem delu oz. materialne pravice izvajalcev na izvedbi avtorskega dela v celoti ali v delih, 
morebitnih izvlečkih avtorskega dela oz. izvedbe, njunem prevodu, njunih predelavah ali pri tem delu oz. izvedbi 
nastalih fotografijah in avdio in/ali vizualnih posnetkov oz. zapisov, še zlasti pa: 

 pravico do prve objave avtorskega dela,  

 pravice do tonskega in/ali vizualnega snemanja izvedbe avtorskega dela, 

 pravico AV priredbe avtorskega dela oz. izvedbe za namen produkcije avdiovizualnega dela, 

 pravico reproduciranja avtorskega dela oz. izvedbe na avdiovizualnih nosilcih, vključno s pravico do shranitve v 
elektronski obliki,  

 pravico distribuiranja dela na avdiovizualnih nosilcih (posnetek izvedbe avtorskega dela z morebitnega TV 
prenosa), vključno s pravico do uvoza, 

 pravico javnega prenašanja, 

 pravico radiodifuznega oddajanja, 

 pravici radiodifuzne retransmisije in sekundarnega radiodifuznega oddajanja, 

 pravico dajanja na voljo javnosti izvedbe avtorskega dela ter avdiovizualnih nosilcev s posnetki izvedbe 
avtorskega dela, kar vključuje tudi spletne pravice. 

Materialne avtorske in izvajalske pravice se za namen Pesmi Evrovizije 2019 prenašajo izključno, prostorsko in časovno 
neomejeno, s pravico prenosa na tretje osebe.  
 
V izogib dvomu se avtor/izvajalec strinjam, da lahko RTV Slovenija vse avdiovizualne posnetke oz. zapise, avdiovizualno 
delo in fotografije avtorja in izvajalca, ki nastanejo v procesu RTV produkcije prireditve, neomejeno komercialno in 
nekomercialno izkorišča v okviru svoje registrirane dejavnosti brez dodatnega finančnega nadomestila 
avtorju/izvajalcu.   
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7. Avtorji in izvajalci se zavezujejo, da bodo v primeru izbora skladbe opravili svoje delo v skladu z naslednjimi določili: 
a) sodelovali bodo na vseh vajah in promocijskih aktivnostih za izbor skladbe za pesem Evrovizije 2019; 
b) izvajalci bodo upoštevali napotke programsko produkcijskega ekipe RTV Slovenija, ki skrbi za realizacijo 

skladb na izboru, in kreativnega dela ekipe RTV Slovenija pri predstavitvi in oblikovanju nastopa izvajalca 
(režiser, scenograf, oblikovalec luči, kostumograf); 

c) avtorji in izvajalci bodo opravili pogodbeno delo v dogovorjenih rokih in se v celoti ravnali po določilih 
pogodbe ter navodilih RTV Slovenija; 

d) v primeru zmage na izboru bodo na poziv RTV Slovenija pristopili k sklenitvi morebitne posebne pogodbe, 
s katero se uredijo razmerja v zvezi z udeležbo na 64. tekmovanju za pesem Evrovizije 2019, ki bo meseca 
maja 2019 v Izraelu, v skladu z mednarodnimi pogodbami in pravili tekmovanja (v ta namen bodo avtorji 
in izvajalci zmagovalne skladbe po potrebi tudi ustrezno uredili oz. prenesli posamezne materialne pravice 
na skladbi skladno z mednarodnimi pogodbami in pravili tekmovanja). 

 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOST 

Vaše osebne podatke potrebujemo za izvedbo sodelovanja in izbora, obdelovali jih bomo na podlagi vaše privolitve, saj 
drugače izvedba izbora in dogodkov ni mogoča.  

Javni zavod RTV Slovenija za namen izvedbe izbora predstavnika RTV Slovenija na 64. tekmovanju za pesem Evrovizije 
obdeluje vaše osebne podatke v skladu z varstvom in zavarovanjem osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu 
podatkov (GDPR), nacionalni zakonodaji in internem Pravilniku. Osebnih podatkov ne bomo uporabili za druge 
namene. V okviru izvedbe bomo omejen obseg vaših osebnih podatkov (zgolj tiste, ki jih potrebujejo za oceno) 
posredovali zunanjim članom ocenjevalne komisije/žirije, ki se z izjavo zavežejo k skrbnemu ravnanju in varstvu vaših 
osebnih podatkov.  V okviru izvedbe pa bodo naslednji osebni podatki posredovani javnosti (promocija, novinarski 
prispevki) za potrebe uveljavljanja navedenega namena: ime in priimek, fotografija, opis ustvarjalno-glasbenega 
delovanja izvajalca. 

V primeru, da avtor ali izvajalec v času pridobivanja osebnih podatkov še ni dopolnil 18 let, njegov zakoniti zastopnik / 
nosilec starševske odgovornosti izpolni in PODPIŠE privolitev (OBRAZEC_privolitev mladoletna oseba) za obdelavo 
osebnih podatkov in jo priloži k prijavi. V roku 7 dni jo je dolžan v originalu dostaviti na naslov RTV Slovenija, 
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana s pripisom: ZAUPNO! Privolitev za sodelovanje na izboru za pesem Evrovizije 2019, 
odgovorni urednik UPE RP, Vanja Vardjan. 
 
Prijavitelj s podpisom na Izjavi zagotavlja, da je pridobil privolitve za posredovanje osebnih podatkov: ime in priimek 
izvajalca/-cev, avtorja/-jev glasbe, besedila, priredbe, zastopnika založnika, opis ustvarjalno-glasbenega in fotografijo 
izvajalca/-cev.   
 
Pridobljene osebne podatke bo RTV Slovenija obdelovala do določenih rokov hrambe:   
- do vključno 28. decembra 2018, torej do zaključka izbora izbranih skladb in objave seznam izbranih skladb osebne 

podatke vseh udeležencev. Po tem roku bo osebne podatke neizbranih udeležencev ustrezno uničila, razen če kak 
drug zakon ne določa drugače; 

- do konca februarja 2019, torej do končnega izbora predstavnika RTV Slovenija na 64. tekmovanju za pesem 
Evrovizije 2019 bo obdelovala osebne podatke izbranih udeležencev. Po tem roku bo osebne podatke neizbranih 
udeležencev ustrezno uničila, razen če kak drug zakon ne določa drugače. 

 
RTV Slovenija skrbno varuje vaše osebne podatke in vam zagotavlja pravice v skladu s splošno uredbo (Uredba 
2017/679), ZVOP-om in pravilnikom. Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši vaše pravice, se lahko obrnete na 
Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: vop@rtvslo.si ali/in Informacijskega pooblaščenca: gp.ip@ip-rs.si.  
 
Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete.  
S podpisom izjave se strinjam z obdelavo osebnih podatkov za navedeni namen in sem seznanjen s Politiko varstva 
osebnih podatkov in zasebnosti RTV Slovenija. 

mailto:vop@rtvslo.si
mailto:gp.ip@ip-rs.si
https://www.rtvslo.si/strani/varstvo-osebnih-podatkov-in-zasebnost/5805
https://www.rtvslo.si/strani/varstvo-osebnih-podatkov-in-zasebnost/5805
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IZJAVA: 
 

NASLOV SKLADBE 
 

 
 
 

IZVAJALEC/-CI 
 

 
 
 

 
 

AVTOR/-JI GLASBE 
 
 

Ime in priimek: 
 
 

Podpis: 

AVTOR/-JI BESEDILA 
 

Ime in priimek: 
 
 

Podpis: 

AVTOR/-JI PRIREDBE 
 
 

Ime in priimek: 
 
 

Podpis: 

IZVAJALEC/-CI 
 
 

Ime in priimek: 

 
 

Podpis: 

ZALOŽNIK Ime in priimek (zastopnik založnika):  Podpis : 

 
 

 PRIJAVITELJ 

IME IN PRIMEK 
 

 
 

NASLOV  
 

TELEFON 
 

 
 

ELEKTRONSKI NASLOV 
 

 
 

PODPIS   
 

 

V izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. 
 

 

IZPOLNI RTV SLOVENIJA  
 

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA SODELOVANJE NA IZBORU PREDSTAVNIKA RTV SLOVENIJA NA 64. 
TEKMOVANJU ZA PESEM EVROVIZIJE 2019 Z IZJAVO 
 

Skrbnik Izjave shrani izpolnjen obrazec v svoj arhiv in ga ustrezno zavaruje v skladu z internimi akti, splošno uredbo o varstvu 
osebnih podatkov (Uredba 2016/679), nacionalno zakonodajo in internim pravilnikom. 
 

PREJEM IZJAVE POSAMEZNIKA:  PODPIS: 

Skrbnik izjave pri RTV   

Podpis prejema izjave   

Kraj in datum prejema   

   

Del obrazca glede varstva osebnih podatkov pregledala in odobrila Pooblaščena 
oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO):  

mag. Simona Habič 

 


