
 

PRIJAVA NA JAVNI NATEČAJ  

ZA KRAJŠE DRAMSKO BESEDILO ZA DIJAKE – Svet blišča in bede 

 

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: _______________________________________________________________ 

 

 Izjavljam, da se prijavljam na javni natečaj za krajše dramsko besedilo za dijake – Svet blišča 

in bede, ki ga v sezoni 2021/2022 pripravlja SNG Drama Ljubljana, in da sem seznanjen/a s splošnimi 

pravili natečaja, dostopnimi na www.drama.si in se z njimi strinjam.  

 

 Izjavljam, da so podatki, navedeni v tej prijavnici resnični. Razumem, da je njihova obdelava 

potrebna za izvedbo mojega sodelovanja na javnem natečaju, na katerega se z izpolnitvijo in podpisom 

te prijave tudi prijavljam (zaradi t.i. izvedbe pogodbene obveznosti):  

 za izvedbo, nakaterih tudi javnih, srečanj/delavnic (npr. termin pričetka ali odpovedi 

srečanja/delavnice) in javno uprizoritev besedila, predstave oz. za izvedbo javne prireditve; 

 za podelitev nagrad ter  

 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 te prijavnice, bom SNG Dramo Ljulbjana pravočasno obvestil/-a.  

 

 Izrecno izjavljam, da razumem, da so zaradi javne narave natečaja, nekatera srečanja/delavnica, 

podelitve nagrade, javne uprizoritve besedila, predstave oz. izvedbe javne prireditve, javni. Zato so 

javni tudi zvočni in/ali video posnetki ali fotografije (v nadaljevanju: posnetki) narejeni na njih, in na 

katerih sem lahko tudi sam/a. Seznanjen sem, da takšne posnetke SNG Drama Ljubljana obdeluje 

predvsem v namene javne promocije in za dokumentiranje, ali da bo lahko za takšne posnetke 

organiziran tudi javni prenos in da zato s podpisom tega soglasja dovoljujem tudi javno prenašanje teh 

posnetkov, njihovo javno predvajanje, javno prikazovanje, radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno 

retransmisijo, sekundarno radiodifuzno oddajanje in dajanje tonskega in/ali vizualnega posnetka 

dogodka na voljo javnosti, reproduciranje dela, predelavo dela oziroma avdiovizualno priredbo ter 

objavo v javnih medijih po izboru organizatorjev in na spletnih straneh ter reklamnih tiskovinah. 

Izrecno soglašam, da se osebno ime (ime in priimek) mojega otroka lahko uporabi hkrati z navedbo 

naziva gledališča in predstave v povezavi s podatki o dogodku v posnetkih dogodkov ali v drugih 

materialih, ki temeljijo na teh posnetkih (gledališki list, mesečnik, letni program gledališča, posnetki 

http://www.drama.si/


 

za arhivsko gradivo …) in na spletni strani gledališča. Posnetki z dogodkov in drugi materiali, ki 

temeljijo na posnetkih, se bodo obdelovali oziroma predelovali izključno v skladu z Zakonom o 

avtorskih in sorodnih pravicah. 

 

Obkrožite, če bi želeli prek elektronske pošte prejemati obvestila o dogajanjih, nastopih in ostalih 

aktivnostih SNG Drama:  DA                    NE 

 

 
Izpolnjeno prijavo, pošljete po pošti na naslov SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom » ZA NATEČAJ NAJST«. V primeru, če ne 
boste razkrili vseh ali nekaterih osebnih podatkov oz. soglašali z njihovo obdelavo, na način opisan v tej 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 pa zunanji sodelavci (režiserji in sponzorji – ponudniki nagrad), ki pa so 

tudi zavezani skrbno varovati podatke. 

S svojim podpisom potrjujete, da ste seznanjeni, da SNG Drama  na podlagi vaše privolitve in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 

št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami) obdeluje in hrani osebne podatke, navedene v tej prijavnici in priloženih 

dokazilih ali gradivih, in sicer samo za namene in do izpolnitve namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in obdelovali (za potrebe izvedbe 
javnega natečaja in uprizoritve predstave, na natečaju izbranega besedila), razen tistih, ki so bili javno objavljeni ali za katere zakon, denimo predpisi na 

področju arhiviranja in računovodstva, določa drugače. 

Obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli v celoti ali delno prekličete, s pisno izjavo po pošti na naslov SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 
Ljubljana ali po e-pošti na naslov spela.sinigoj@drama.si, vendar pa preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim 

preklicem. Na navedena naslova lahko kadarkoli naslovite tudi pisno 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 z obdelavo osebnih podatkov, ki temelji le na 

privolitvi, nemudoma prenehala. Razen v primerih, ko so bili že javno objavljeni oz. zakon ne 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 odločitev 
upravljavca o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko član vloži na nadzorni organ, ki 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) 
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