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SOGLASJE O PRIJAVI NA TEKMOVANJE 
 

 
S podpisom soglašam, da (se) ______________________________________________________________ ,  

(ime in priimek tekmovalke/tekmovalca) 
 
ki obiskuje _________________________________________________________________________________ , 

(razred in naziv izobraževalne ustanove) 
 
prijavlja na tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje v šolskem letu 
2019/2020 in 
 
da soglaša s Pravilnikom tekmovanja, ki je javno objavljen na spletni strani www.proteus.si.  
 
 
Datum:       Podpis starša oz. zakonitega skrbnika: 
 
_____________      _____________________________________ 
 
 
*Prijavnico se izroči neposredno izobraževalni ustanovi, ki na naslov PDS pošlje vse zbrane prijavnice.  
 

 
 

OBVESTILO GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 
 
Prirodoslovno društvo 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 (»GDPR«) podaja informacije o obdelavi osebnih podatkov.  
 
KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV 
 
Prirodoslovno društvo Slovenije, Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01 252 19 14 
Elektronska pošta: prirodoslovno.drustvo@gmail.com. 
 
VRSTA IN NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 
 
Za namen izvedbe tekmovanja (prijava, dodelitev tekmovalne šifre, popravljanje tekmovalnih pol) se obdelujejo 
naslednji osebni podatki: ime in priimek, šola ter razred tekmovalca. 
 
Ime, priimek, šola in razred se v primeru ustreznega dosežka objavijo na spletni strani PDS in na šolski spletni strani zaradi 
objave doseženih priznanj (bronastih, srebrnih, zlatih).  
 
PRAVNA PODLAGA ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV 
 
PDS pridobi osebne podatke na osnovi prijavnice, ki predstavlja sklenitev pogodbenega razmerja med PDS in 
tekmovalcem oziroma njegovimi starši.  
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PRAVICE, KI JIH IMA TEKMOVALEC V ZVEZI S SVOJIMI OSEBNIMI PODATKI 
 
Tekmovalec ima pravico doseči, da mu PDS sporoči, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in dostop do le-teh 
(pravica do dostopa), da PDS brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve popravi 
netočne osebne podatke v zvezi z njim (pravica do popravka), da PDS brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne 
podatke v zvezi z njim (pravica do pozabe), da PDS 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). 
Tekmovalec izpolni pisno zahtevo za uveljavitev pravic in jo pošlje na naslov PDS ali na elektronski naslov 
prirodoslovno.drustvo@gmail.com. 
 
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 telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si ). 
 
HRAMBA OSEBNIH PODATKOV 
 
PDS bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to 
potrebno za dosego zasledovanega cilja. Osebne podatke PDS 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 PDS 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. 


