PRIJAVA NA JAVNI NATEČAJ ZA KRAJŠE DRAMSKO BESEDILO ZA DIJAKE Intima
Ime in priimek: _____________________________________________________________________________
Datum rojstva: ______________________________________________________________________________
Naslov prebivanja: ___________________________________________________________________________
Telefonska/GSM-številka: ____________________________________________________________________
E-naslov: __________________________________________________________________________________
Naslednje podatke o starših/zakonitih zastopnikih izpolnijo tisti, ki v času prijave še niso dopolnili 18 let:
Telefonska/GSM-številka: ______________________________________________________
E-naslov: ____________________________________________________________________
Prijavljam se na javni natečaj za krajše dramsko besedilo za dijake – Intima, ki ga v sezoni 2018/19
pripravlja SNG Drama Ljubljana, in izjavljam, da sem seznanjen(a) s splošnimi pravili natečaja, dostopnimi na
www.drama.si, in se z njimi strinjam.
Izjavljam, da so podatki, navedeni v prijavi, resnični. Razumem, da je njihova obdelava potrebna za
izvedbo mojega sodelovanja na javnem natečaju:
 za izvedbo – nekaterih tudi javnih – srečanj/delavnic (npr. termin začetka ali odpoved srečanja/delavnice) in
javno uprizoritev besedila, predstave oz. za izvedbo javne prireditve,
 za podelitev nagrad,
 za zagotavljanje drugih informacij in dejavnosti SNG Drama Ljubljana, povezanih s tem (npr. spremembe
programa, promocija in dokumentiranje dejavnosti SNG Drama Ljubljana, tudi arhivsko).
O spremembi podatkov iz prijave bom SNG Drama Ljubljana pravočasno obvestil(a).
Razumem, da so zaradi javne narave natečaja nekatera srečanja/delavnice, podelitev nagrad, javne
uprizoritve besedila, predstave oz. izvedbe javne prireditve, javni. Zato so javni tudi zvočni in videoposnetki in
fotografije, narejeni na njih in na katerih sem lahko tudi sam(a). Seznanjen(a) sem, da takšne posnetke ali
fotografije SNG Drama Ljubljana obdeluje predvsem v namene javne promocije in za dokumentiranje.
Izpolnjeno prijavo pošljite na naslov SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NATEČAJ NAJST«. Če ne boste
razkrili vseh osebnih podatkov oz. soglašali z njihovo obdelavo, na način, opisan v prijavi, vaše sodelovanje na natečaju morda ne bo
mogoče. Vsi osebni podatki, ki ne bodo v okviru javnega natečaja javno objavljeni, bodo obravnavani zaupno, v skladu s Splošno uredbo o
varovanju osebnih podatkov in veljavno zakonodajo. Obdelovali jih bodo le zaposleni in zunanji sodelavci (režiserji in sponzorji – ponudniki
nagrad), ki so tudi zavezani skrbno varovati podatke.
Obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli v celoti ali delno prekličete, s pisno izjavo na naslov SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000
Ljubljana, ali na naslov novice@drama.si, vendar pa preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim
preklicem. Na navedena naslova lahko kadarkoli pošljete tudi zahtevo po dostopu do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave,
prenosu podatkov ali pa ugovor obdelavi. SNG Drama Ljubljana, ki je upravljavec osebnih podatkov prijavljenih in sodelujočih na natečaju,
njegova pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pa je Andreja Mrak (andreja.mrak@drama.si), bo obdelavo osebnih podatkov, ki
temelji le na privolitvi, nemudoma prenehalo, razen v primerih, ko so bili že javno objavljeni oz. če zakon določa drugače ali dokler je
obdelava potrebna zaradi pravnih postopkov oz. dokler so ti mogoči, pod pogojem, da vaši interesi in temeljne pravice ne prevladajo nad
njimi. Pritožbo zoper upravljavčevo odločitev o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko prijavitelj(-ica) vloži na
nadzorni organ, to pa je Informacijski pooblaščenec.
Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in njihovem varovanju je objavljenih v Splošnih pravilih natečaja in Politiki varovanja osebnih
podatkov SNG Drama Ljubljana, dostopnih tudi na www.drama.si.

________________
Datum

_________________
Podpis

_____________________________
Podpis staršev/zakonitih zastopnikov
(pri osebah, mlajših od 18 let)

