01 25 13 743, Zaloška 65, Ljubljana, info@zotks.si

PRIJAVNICA NA TEKMOVANJE

S podpisom soglašam, da (se) ____________________________________________________,
(ime in priimek tekmovalca)

rojen_____________________________, kraj rojstva_________________________________,
(datum)

ki obiskuje(m) ________________________________________________________________,
(razred in naziv izobraževalne ustanove)

prijavlja(m) na tekmovanje iz __________________________________________________
(vrsta tekmovanja)

in da:
-

-

soglaša(m) s Pravilnikom tekmovanja,
sem izrecno seznanjen, da bodo zaradi zagotavljanja zakonitega interesa izvedbe tekmovanja
ter popularizacije znanja, znanosti in tekmovanj na spletni strani ZOTKS, šolski spletni strani ter
medijih in socialnih omrežjih navedenih oziroma tretjih oseb lahko objavljene fotografije in
videoposnetki, na kateri bodo vidni in prepoznavni tekmovalci, ter
sem izrecno seznanjen, da bodo zaradi zagotavljanja zakonitega interesa v zvezi s
štipendiranjem oziroma drugih zakonitih interesov (ki so povezani z rezultati tekmovanj)
rezultati in osebni podatki tekmovalcev, ki so na tekmovanju dosegli bronasto, srebrno ali zlato
priznanje, javno objavljeni in posredovani tretjim osebam.

Datum

Podpis tekmovalca/starša

_____________

______________________

*Prijavnica se izroči neposredno izobraževalni ustanovi, ki za ZOTKS nastopa kot obdelovalec osebnih podatkov in zanjo zbira
prijavnice na tekmovanje. Prijavnic ne pošiljajte direktno na naslov ZOTKS.

IZJAVA – PRIVOLITEV TEKMOVALCA/STARŠA
Z zgornjim podpisom dajem tudi privolitev za obdelavo navedenih osebnih podatkov, skladno z
Obvestilom glede obdelave osebnih podatkov, na podlagi točke (a) prvega odstavka 6. člena Uredbe
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(»Splošna uredba (EU) o varstvu podatkov«), za naslednje namene:
1. za obveščanje o drugih aktivnostih ZOTKS na sledeči elektronski naslov:
____________________________, pri čemer se lahko obdelujejo naslednji osebni podatki
tekmovalca: ime, priimek, elektronski naslov.
PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

2. za promocijo predmetnega tekmovanja, pri čemer se lahko obdelujejo naslednji osebni podatki
tekmovalca: fotografija, ime, priimek, šola, razred in elektronski naslov.
PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

OBVESTILO GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Zveza za tehnično kulturo Slovenije skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»Splošna uredba (EU) o varstvu podatkov«) podaja informacije o obdelavi
osebnih podatkov.

KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV
Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 25 13 743, Fax: 01 25 22 487
Elektronska pošta: info@zotks.si
Telefonska številka osebe, zadolžene za varstvo osebnih podatkov: 01/2513743
Elektronska pošta osebe, zadolžene za varstvo osebnih podatkov: info@zotks.si
PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Za namene obdelave osebnih podatkov, ki so opredeljeni v točkah 1 in 2 IZJAVE – PRIVOLITVE
TEKMOVALCA/STARŠA, se osebni podatki obdelujejo na pravni podlagi točke (a) prvega odstavka 6. člena Splošne
uredbe (EU) o varstvu podatkov.
Za namen obdelave osebnih podatkov, ki se izvaja zaradi izvedbe predmetnega tekmovanja in zagotavljanja
zakonitega interesa popularizacije znanja, znanosti in tekmovanj, kar vključuje tudi objavo fotografije in
videoposnetkov tekmovalcev ter javno objavo rezultatov v skladu s Pravilnikom tekmovanja, se osebni podatki
obdelujejo na pravni podlagi točke (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov.
VRSTA IN NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
 Za namen izvedbe predmetnega tekmovanja (prijava, dodelitev tekmovalne šifre, popravljanje
tekmovalnih pol) se lahko obdelujejo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, šola ter razred
tekmovalca.
 Za namen objave fotografije tekmovalca se lahko obdelujejo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in
priimek, šola, razred ter fotografija tekmovalca. Fotografija tekmovalca se praviloma objavi na spletni
strani šole, socialnih omrežjih, v medijih in na spletnih straneh ZOTKS ter javnih organov.
 Za namen objave rezultatov predmetnega tekmovanja se lahko obdelujejo naslednje vrste osebnih
podatkov: ime in priimek, šola ter razred tekmovalca. Rezultati tekmovalca bodo praviloma objavljeni na
spletni strani ZOTKS in na šolski spletni strani v primeru, če tekmovalec doseže bronasto, srebrno ali zlato
priznanje, v primeru najboljših tekmovalcev pa tudi v medijih.
 Za namen obveščanja o drugih aktivnostih ZOTKS se lahko obdelujejo naslednje vrste osebnih podatkov:
ime in priimek tekmovalca ter elektronski naslov.
 Za namen promocije predmetnega tekmovanja se lahko obdelujejo naslednje vrste osebnih podatkov:
fotografije, ime in priimek, razred, šola in elektronski naslov tekmovalca.
UPORABNIKI IN OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV
Uporabnik osebnih podatkov je lahko Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana.
Izobraževalna ustanova (šola) nastopa kot obdelovalec osebnih podatkov.
PRAVICE, KI JIH IMA TEKMOVALEC V ZVEZI S SVOJIMI OSEBNIMI PODATKI
Tekmovalec ima pravico doseči, da mu ZOTKS sporoči, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in dostop do
le-teh (pravica do dostopa), da ZOTKS brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v enem mesecu po prejemu
zahteve popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim (pravica do popravka), da ZOTKS brez nepotrebnega
odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim (pravica do pozabe), da ZOTKS omeji obdelavo (pravica do
omejitve obdelave), da prejme osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in
pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu, ne da bi ga upravljalec, ki so mu bili osebni podatki
zagotovljeni, pri tem oviral (pravica do prenosljivosti), da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v
povezavi z njim za namene neposrednega trženja ali da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z
njim, ki temelji na pravni podlagi točke (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov
(pravica do ugovora). Tekmovalec pisno zahtevo za uveljavitev pravic pošlje na naslov ZOTKS ali na elektronski
naslov info@zotks.si.
Tekmovalec sme dane privolitve kadarkoli v času obdelave osebnih podatkov spremeniti ali preklicati s pisno
zahtevo, poslano na naslov ZOTKS, Zaloška 65, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@zotks.si.
Če tekmovalec meni, da se osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu
(naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si tel.: 012309730, splet. stran: www.ip-rs.si ).
HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
ZOTKS bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to
potrebno za dosego zasledovanega cilja. Osebne podatke ZOTKS tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v
okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je
obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok
hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih ZOTKS podatke hrani v skladu z zakonsko
zapovedjo.
INFORMACIJE O PRENOSU OSEBNIH PODATKOV V TRETJO DRŽAVO IN MEDNARODNO ORGANIZACIJO
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

