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PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV OSEBE, MLAJŠE OD 18 LET 

 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik osebe, mlajše od 18 let, se strinjam, da RTV Slovenija obdeluje 
naslednje osebne podatke za namen sodelovanja in izvedbe izbora predstavnika RTV Slovenija na 64. 
tekmovanju za pesem Evrovizije 2019 in obveščanja glede osebe, mlajše od 18 let v okviru izbora:  

 ime in priimek osebe, mlajše od 18 let,  

 fotografijo (če gre za izvajalca, mlajšega od 18 let), 

 opis ustvarjalno-glasbenega delovanja (če gre za izvajalca, mlajšega od 18 let), 

 ime in priimek, telefonska številka in/ali elektronski naslov zakonitega zastopnika. 

Ime in priimek osebe, mlajše od 18 let: _________________________________________________ 

Ime in priimek zakonitega zastopnika: __________________________________________________ 

Telefonska številka zakonitega zastopnika:______________________________________________ 

Elektronski naslov zakonitega zastopnika (če želite): ______________________________________ 
(prosimo, da obrazec izpolnite s TISKANIMI črkami, vašo telefonsko številko in/ali e-naslov potrebujemo za 
zagotavljanje obveščenosti in varnosti osebe, mlajše od 18 let) 

 
Navedene podatke bomo na RTV Slovenija hranili do konca izbora, za vse sodelujoče najmanj do 
vključno 28. decembra 2018, za izbrane sodelujoče do konca februarja 2019 oziroma v skladu z 
zakonodajo.  

Osebne podatke osebe, mlajše od 18 let, bomo obdelovali izključno za naveden namen in jih bomo 
posredovali samo ocenjevalni komisiji/žiriji, ki jo sestavljajo tudi zunanji člani. Komisija se z izjavo 
zaveže, da bo pri obdelavi osebnih podatkov za namene izbora varovala in hranila v skladu z 
zakonodajo in pravilnikom in jih ne bo posredovala naprej ali jih uporabila za kak drug namen.  

RTV Slovenija skrbno varuje vaše osebne podatke in vam zagotavlja pravice v skladu s splošno 

uredbo (Uredba 2017/679), zakonom o varstvu osebnih podatkov in pravilnikom. Če menite, da 

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

osebnih podatkov RTV Slovenija: 01/ 4754466, vop@rtvslo.si ali/in pritožbo podate Informacijskemu 

pooblaščencu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si, 01/230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si. 

Strinjam se, da sem seznanjen s svojimi pravicami in Politiko varstva osebnih podatkov in zasebnosti 

na RTV SLO, ki opredeljuje načine uveljavljanja vaših pravic.  

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete.  

PODPIS zakonitega zastopnika: _______________________________________________ 

Kraj in datum: ______________________________ 

Originalno podpisano privolitev nam prosimo pošljite tudi na RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 

Ljubljana s pripisom: ZAUPNO! Privolitev za sodelovanje na izboru za pesem Evrovizije 2019, 

odgovorni urednik UPE RP, Vanja Vardjan. 

RTV Slovenija  
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IZPOLNI RTV SLOVENIJA  

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

Skrbnik izjave shrani izpolnjen obrazec v svoj arhiv in ga ustrezno zavaruje v skladu z 

internimi akti in splošno uredbo ter nacionalno zakonodajo. 

PREJEM IZJAVE POSAMEZNIKA:  PODPIS: 

Skrbnik izjave pri RTV   

Podpis prejema   

Kraj in datum prejema   

   

Obrazec pregledala in odobrila Pooblaščena oseba za varstvo 
osebnih podatkov (DPO):  

mag. Simona Habič 

Kraj in datum Ljubljana, 05.10.2018 
 


