
Prijavljam pirh za kategorijo:
□ kulturna dediščina □ sodobna ustvarjalnost □ sodobna otroška ustvarjalnost

Ime in priimek

Naslov

Poštna številka in kraj

Telefon

E-naslov

Podpis V/Na, dne

Prosimo, označite:
☐  V primeru, da sem izžreban/-a, dovoljujem, da upravljavec  

osebnih podatkov, družba Delo d.o.o., osebne podatke objavi.
☐ Strinjam se s pravili in pogoji nagradne igre, kot je zapisano v drobnem tisku.
☐  Dovoljujem, da upravljavec osebnih podatkov, družba Delo d.o.o., obdeluje 

posredovane osebne podatke za telefonsko zbiranje naročil oziroma za trženje tiskanih in 
digitalnih produktov družbe Delo d.o.o.

S podpisom in oddajo tega kupona ste izrazili strinjanje, da sodelujete v nagradni igri. Za izvedbo nagradne igre bo Delo d.o.o., Dunajska 5, Lju-
bljana, vaše posredovane osebne podatke obdelovalo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo 
s področja varstva osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za 
katerega so bili zbrani. V primeru izvedbe nagradne igre bo to vse do njenega zaključka, osebne podatke nagrajencev pa v skladu z zakonodajo 
z davčnega področja. Vaši osebni podatki se ne posredujejo nikamor. V stik z njimi bodo prišli le pogodbeni obdelovalci pri obdelavi, vendar 
morajo spoštovati pravila in zahteve Dela d.o.o. za ustrezno obdelavo osebnih podatkov. Če želite od nas dobiti kakršne koli informacije v 
zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali ob-
delavi ugovarjati, nam to lahko sporočite s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na naslov Delo d.o.o., Dunajska 
5, 1509 Ljubljana. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne pozneje, kot je dovoljeno. Če ne boste zadovoljni z našimi 
odgovori v zvezi z vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, imate možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je informacijski 
pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si. Udeleženec dovoljuje, da Delo d.o.o. navedene osebne podatke obde-
luje v svojih zbirkah in jih uporablja za telefonsko zbiranje naročil oziroma za trženje tiskanih in digitalnih produktov družbe Delo.

Delo d.o.o., Dunajska 5, SI 1509 Ljubljana, 1028640

25. NATEČAJ NAJ PIRHI SLOVENSKIH NOVIC
Ustvarite pirhe v eni izmed naštetih kategorij in se potegujte za privlačne nagrade.

www.slovenskenovice.si

Pirhe skupaj z izpolnjenim kuponom pošljite 
do ponedeljka, 29. marca 2021, na naslov:  
Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, s pripisom Pirhi.


