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OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU 

PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV  

Zbirka oseb za izbor in izvedbo skladb Slovenska polka in valček 2019  

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:  

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija 
Naslov: Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija 
Telefon: +386 1 475 2111 
www.rtvslo.si/medijskosredisce  

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO):  

Mag. Simona Habič 
01/475 44 66 
vop@rtvslo.si 
 

Namen obdelave osebnih podatkov:  

Izvedba izbora prijavljenih oseb in priprava ter izvajanje pogodbe in obračuna dohodka na 
podlagi zakonodaje za sodelovanje in izvedbo izbora skladb Slovenska polka in valček 2019 na 
RTV Slovenija.  

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

Na podlagi vaše prijave prek spletnega obrazca obdelujemo osebne podatke prijavljenih za 
sodelovanje v izboru skladb Slovenska polka in valček 2019 po določbi 6.b. Splošne uredbe o 
varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke posameznikov, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, obdelujemo na njihovo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe za sodelovanje v izboru skladb 
Slovenska polka in valček 2019.  

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:  

Člani ocenjevalne komisije/ žirije, ki jo sestavljajo tudi zunanji člani (pisno se zavežejo, da 

bodo osebne podatke, s katerimi se bodo seznanili pri delu, varovali in hranili v skladu z 

zakonodajo in pravilnikom in jih ne bodo posredovali naprej, ali jih uporabili za kak drug 

namen).  

Podatke tistih, ki bodo izbrani za nastop na dogodkih in s katerimi bomo sklenili pogodbe o 

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

izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (Finančna uprava RS; SAZAS; ZPIZ). 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:   

RTV Slovenija osebnih podatkov ne bo prenašala v tretje države ali v mednarodno organizacijo.  

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja:  

 

RTV Slovenija bo osebne podatke hranila do konca projekta in v skladu z zakonodajo (hramba 

pogodbe, izplačilo nagrade ipd.).  

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:  

https://www.rtvslo.si/medijskosredisce
mailto:vop@rtvslo.si
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Vaše pravice in načini njihovega uveljavljanja so navedene v Politiki varstva osebnih podatkov in 
zasebnosti RTV Slovenija. Na podlagi vaše prijave bomo za sodelovanje sklenili pogodbo. Na tej 
pravni podlagi je možen preklic obdelave osebnih podatkov, izbris in prenos osebnih podatkov v 
določenih primerih.  
 
Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe) izvedemo, ko namena za obdelavo vaših 
osebnih podatkov nimamo več ter kadar so izpolnjene predpostavke iz zakonodaje in 17. 
člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR). 
 

Sicer pa imate vedno pravico do: 

 brezplačne seznanitve z vašimi osebnimi podatki (pravica do vpogleda), pri čemer ima 
RTV Slovenija pravico zahtevati dodatne podatke, da vas lahko zanesljivo identificiramo. 
Na zahtevo vam bomo posredovali informacije o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo; 

 popravek netočnih podatkov. Če nas boste primerno obvestili, bomo popravili netočne 
podatke o vas, nepopolne podatke pa dopolnili, v kolikor so ti podatki nujni za določen 
namen obdelave osebnih podatkov; 

 pravico do omejitve obdelave pod določenimi pogoji iz Splošne uredbe:  
o ugovarjate lahko glede točnosti osebnih podatkov, in sicer le za obdobje, ki RTV 

Slovenija omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov; 
o je obdelava nezakonita in ob tem nasprotujem izbrisu in namesto tega zahtevam 

omejitev njihove uporabe; 
o RTV Slovenija osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, jaz pa jih 

potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; 

 pravico do ene brezplačne kopije vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, ki jo določite 
sami. Če podate zahtevo z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate 
drugače, vam kopijo zagotovimo v elektronski obliki. Za dodatne kopije, ki jih zahtevate, 
lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov. 

 izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki v 
določenih primerih, v kolikor bi uveljavljali morebitno pravico prenosa drugemu 
upravljavcu, ne da bi vas RTV Slovenija pri tem oviral. 
 

 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). 

 Informacije o tem: 

o zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost, posameznik mora zagotoviti 
osebne  podatke, če želi sodelovati v izboru skladb Slovenska polka in valček 2019. 
Na začetku izbora skladb zbiramo omejeno vsebino podatkov, po izboru skladb pa za 
sklenitev pogodbe potrebujemo osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe 
in izplačilo morebitne nagrade. Podatke za namen priprave in izvajanja pogodbe z 
RTV Slovenija in obračuna dohodka na podlagi zakonodaje posameznik vnese v 
poseben obrazec.  

 Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 

profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in 

predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki: RTV Slovenija ne izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z vašimi 

osebnimi podatki. 

https://www.rtvslo.si/strani/varstvo-osebnih-podatkov-in-zasebnosti/5805
https://www.rtvslo.si/strani/varstvo-osebnih-podatkov-in-zasebnosti/5805
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/

