
Prijavnica za udeležbo v poletnem programu 

»Mladi, naravne vrednote, kulturna dediščina, turizem in kulturna krajina« 2018 

ORGANIZATOR: Društvo ljubiteljev Križne jame, Bloška Polica 7, 1384 Grahovo 

Prijava je mogoča po telefonu 041-940-321 (Matej) ali e-pošti krizna_jama@yahoo.com do zapolnitve 
prostih mest. 

Najkasneje 3 dni po telefonski prijavi moramo od vas po navadni ali e-pošti (skenirano) prejeti izpolnjeno in 
podpisano prijavnico, v nasprotnem primeru bomo sprostili prosto mesto. 

Lahko se prijavite na celotni teden programa ali le na aktivnosti posameznega dneva. 

UDELEŽENEC 

IME: ____________________________________________________ 

PRIIMEK: ________________________________________________ 

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA: ______________________________________________________ 

 TELEFON: _________________________________________________ 

E – POŠTA: ________________________________________________ 

STAROST: _________________________________________________ 

V PRIMERU NEZGODE ALI DRUGEM NUJNEM PRIMERU OBVESTITI 

IME: ________________________________________ 

PRIIMEK: ____________________________________ 

TELEFON: ___________________________________ 

VPIŠITE MOREBITNE ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI, DIETE, CELIAKIJO, VEGETARIJANTSTVO, ... UDELEŽENCA 
(ČE VAM ZMANJKA PROSTORA PIŠITE NA NOV LIST):  

_______________________________________________________________________________________ 

PRIJAVLJAM SE NA AKTIVNOSTI (OBKROŽI DATUM):   17.7., 18.7, 19.7., 20.7., 21.7. 2018 

KRAJ IN DATUM: ___________________________ 

PODPIS UDELEŽENCA ALI NJEGOVEGA SKRBNIKA (MLAJŠI OD 18 LET): ___________________________ 

 

 

 



Politika zasebnosti 

V skladu s splošno uredbo EU o varstvu podatkov se zavezujemo se, da bomo osebne podatke, pridobljene 
preko prijavnice, skrbno varovali in jih brez vaše privolitve ne bomo posredoval tretji osebi oziroma jih 
uporabili v druge namene. Pod nobenim pogojem ne bomo brez vašega izrecnega 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:    krizna_jama@yahoo.com 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV&toc=OJ:L:2016:119:FULL

