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Z vami že 

več kot 25 let 

 

 

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV DIJAKA 

 

Dijak/inja (ime in priimek): 

Srednja šola (naziv, naslov): 

 

 

na podlagi točke a, prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe (EU) o varstvu osebnih podatkov za namen 
obveščanja javnosti o dogodkih, za promocijo delovanja Europe Direct Koroška in za uporabo pri 

izdelavi poročil v okviru projekta Europe Direct dajem privolitev, da upravljavec osebnih podatkov A. 
L. P. Peca, d.o.o., objavi ime, priimek, šolo, rezultate, izdelke, fotografije in video posnetke, ki bodo 
nastali v okviru literarnega natečaja in zaključne prireditve literarnega natečaja (prosimo, obkrožite): 

- na javnih površinah podjetja A. L. P. Peca, d.o.o.  PRIVOLIM NE PRIVOLIM 

- na spletni strani podjetja A. L. P. Peca, d.o.o.    PRIVOLIM NE PRIVOLIM 

- na spletni strani Europe Direct Slovenija    PRIVOLIM NE PRIVOLIM 

- na družbenih omrežjih Europe Direct Koroška   PRIVOLIM NE PRIVOLIM 

- na družbenih omrežjih podjetja A. L. P. Peca, d.o.o   PRIVOLIM NE PRIVOLIM 

- v informativnih gradivih      PRIVOLIM NE PRIVOLIM 

- v javnih medijih       PRIVOLIM NE PRIVOLIM 

- na promocijskih dogodkih      PRIVOLIM NE PRIVOLIM 

Vaše podatke hranimo do dosege namena oz. do vašega preklica in jih uporabljamo izključno za namen 
obveščanja javnosti o dogodkih, za promocijo delovanja in za uporabo pri izdelavi zaključnih poročil. 
Dane privolitve lahko kadar koli spremenite ali prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov: 
europedirect@alppeca.si. Kot posameznik imate, pod pogoji iz Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov, 
pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, do ugovora in omejitve obdelave ter do 
prenosljivosti, izbrisa in popravka podatkov na e-naslovu: europedirect@alppeca.si. Za dodatna 
pojasnila se lahko obrnete tudi na: alenka.miler@alppeca.si. V primeru kršitve varstva osebnih 
podatkov je možna pritožba/prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS. 

 

Kraj in datum:  

Podpis: 
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