
(Priloga 1) 
 

SOGLASJE K  SODELOVANJU 
na državnem tekmovanju Zdrav dih za navdih 2022/2023 

 
 
 
Spodaj podpisani/-a ________________________________________________________________  
(ime in priimek udeleženca oziroma starša oziroma zakonitega zastopnika otroka) 
 
 
za otroka* ________________________________________________________________________ ,  
(ime in priimek udeleženca) * Izpolniti v primeru mladoletnega udeleženca. 
 
 
ki obiskuje(m)_____________________________________________________________________,  
(razred in naziv šole) 
 
soglašam z udeležbo na državnem tekmovanju »Zdrav dih za navdih«, ki poteka pod okriljem Društva 
pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana ter sem seznanjen/a z 
obdelavo osebnih podatkov. Za namen javne objave izdelka dovoljujem društvu, da izdelek, ki je nastal 
v okviru tekmovanja javno objavi na spletu in svojih publikacijah ter ga uporablja v namen promocije 
tekmovanja in osveščanja o bolezni dihal, alergijah in vplivov okolja. 
 

Podpis udeleženca oziroma starša oziroma zakonitega zastopnika:  
 
 

____________________________________  
 
Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije: 

• Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, matična številka: 5678030000, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, e-

naslov: drustvo@dpabs.si (v nadaljevanju društvo) za namen izvedbe državnega tekmovanja obdeluje naslednje osebne 

podatke: 

− Za namen izvedbe tekmovanja (prijava, ocenjevanje) se obdelujejo ime in priimek učenca oziroma dijaka, starost 

šola, razred, ime in priimek mentorja. 

− Za namen objave rezultatov tekmovanja se obdelujejo ime in priimek učenca oziroma dijaka, šola, razred, ime in 

priimek mentorja ter doseženo število točk. Rezultati bodo lahko objavljeni na spletni strani društva,  posredovani 

šolam, vključenim v tekmovanje. Izdelki bodo predstavljeni na končni razstavi.  

− Za namen promocije tekmovanja in s tem osveščanja o bolezni dihal, alergijah in vplivov okolja, bodo javno 

objavljeni izdelki tekmovalcev, skupaj z imenom in priimkom učenca oziroma dijaka, razredom in šolo. Izdelki 

tekmovanja bodo praviloma objavljeni na spletni strani društva, na dogodkih društva in v glasilu društva.  

• Osebni podatki za namen izvedbe tekmovanja, vključno z objavo rezultatov se obdelujejo na podlagi  »izvajanja pogodbe« 

ali »zahteve za sklenitev pogodbe«, saj se med društvom in tekmovalko oziroma tekmovalcem (v nadaljevanju: 

tekmovalcem) s prijavo na tekmovanje vzpostavi določeno pogodbeno razmerje. Prijava na tekmovanje temelji na podlagi 

vašega soglasja, ki ste ga podali šoli. Osebni podatki, ki se obdelujejo za namen promocije tekmovanja osveščanja o 

bolezni dihal, alergijah in vplivov okolja, temeljijo na našem zakonitem interesu, saj je namen društva in tudi cilj 

tekmovanja osvestiti  mlade o vplivih okolja na bolezni dihal, alergije in škodljivosti kajenja.  

• Osebne podatke iz prijavnice, skupaj s osvojenimi točkami na tekmovanju hranimo še deset let po zaključku tekmovanja. 

Osebne podatke tekmovalcev, ki so prejeli odličja in osebne podatke ob izdelkih tekmovalcev hranimo trajno.  Podlaga za 

takšno hrambo je zakoniti interes društva, saj lahko le tako zagotavlja svoje pravice, gradi arhiv in arhiv tekmovanja.  

• Društvo vaših osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam. Z vašimi osebnimi podatki se bo v okviru tekmovanja 

seznanila ocenjevalna komisija.  

• Vedno lahko zahtevate seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, njihov popravek ter v primeru pogojev, kot so določeni z 

veljavnimi predpisi tudi izbris, omejitve obdelave ali prenosljivost. Če obdelava osebnih podatkov temelj na »zakonitem 

interesu«, lahko pri  društvu ugovarjate, če menite, da vaš konkretni položaj prevlada nad interesom društva in bo društvo 

vašo situacijo individualno obravnavalo.  

• Zoper obdelavo osebnih podatkov lahko podate pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 

Ljubljana, Slovenija  (spletna stran: ww.ip-rs.si). 

• Na podlagi zahteve tekmovalca oziroma njegovega starša oziroma zakonitega zastopnika, bo društvo omogočilo vpogled 

v ta pojasnila o obdelavi osebnih podatkov. 

 


