sofinancirata občini Cerknica in Loška dolina

PRIJAVNICA
za udeležbo v poletnem počitniškem programu v organizaciji
Društva dolomitne lutke v sodelovanju z Društvom modro nebo:
»SPODBUJANJE AKTIVNOSTI MLADIH NA PODROČJU NARAVNIH VREDNOT,
KULTURNE DEDIŠČINE, TURIZMA IN KULTURNE KRAJINE
„V UČILNICI V NARAVI“ 2019«
ORGANIZATOR:
Društvo dolomitne lutke, Bloška Polica 9, 1384 Grahovo
E – naslov: dolomitne.lutke@gmail.com
Prijava je mogoča izključno z izpolnitvijo obrazca (pravilno izpolnjenega in podpisanega), ki
je poslan po navadni ali e-pošti (skenirano) do zapolnitve prostih mest, najkasneje 2 dni pred
pričetkom izvajanja aktivnosti.
Lahko se prijavite na celotni program ali le na aktivnosti posameznega dneva.
UDELEŽENEC:
IME: ____________________________________________________
PRIIMEK: ________________________________________________
STAROST: _________________________________________________

ODGOVORNA OSEBA (pokliče se jo v primeru nezgode ali drugem nujnem primeru):
IME: ________________________________________
PRIIMEK: ____________________________________
TELEFON: ___________________________________

VPIŠITE MOREBITNE ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI, DIETE, ALERGIJE,
VEGETARIJANSTVO… UDELEŽENCA:
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UDELEŽENEC SE PRIJAVLJA NA AKTIVNOSTI (OBKROŽITE DATUM):
SREDA 17.7.2019,
ČETRTEK 18.7. 2019
PETEK 19.7.2019
PETEK 26.7.2019

KRAJ IN DATUM: ___________________________
*/**PODPIS STARŠA OZIROMA SKRBNIKA UDELEŽENCA:
____________________________________

*Podpisan/a s svojim podpisom soglašam z uporabo in obdelavo na dogodku posnetih
fotografij in krajših video posnetkov za potrebe objav novic o dogodku v elektronskih in
tiskanih medijih, ki ga je organiziralo Društvo dolomitne lutke.
Obkrožite: DA

NE

**Podpisan/a s svojim podpisom jamčim, da se strinjam z uporabo in obdelavo osebnih
podatkov za potrebe prejemanja obvestil in informiranja o aktivnostih Društva dolomitne
lutke.
Obkrožite: DA

NE

Politika zasebnosti
V skladu s splošno uredbo EU o varstvu podatkov se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene preko prijavnice, skrbno
varovali in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretji osebi oziroma jih uporabili v druge namene. Pod nobenim pogojem ne
bomo brez vašega dovoljenja posredovali osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bomo omogočili tretji osebi, da
vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v
zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in
uresničevanje zakonitih interesov upravljavca podatkov. Imamo obveznost, da obdelujemo osebne podatke le za namene za katere
smo jih zbrali. Kadarkoli lahko zahtevate od nas, da vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo,
posredujemo podatke (kopijo, izpis) o obdelavi vaših osebnih podatkov ali zahtevate popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših
osebnih podatkov. Popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov lahko zahtevate . Morebitna vprašanja ali
zahtevke posredujte na naš elektronski naslov ali nas pokličete. V primeru, da z našim odzivom, povezanim z zahtevkom za vpogled,
popravek, prepoved obdelave ali izbris podatkov niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih
podatkov, se lahko pritožite nacionalnemu nadzornemu organu, na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška
59, 1000 Ljubljana.
Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite tudi na elektronski naslov:
dolomitne.lutke@gmail.com.

