OBDARITEV DEDKA MRAZA
IN PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Letos bodo obdarjeni otroci, rojeni med 1.1.2012 in 31.12.2017 in imajo stalno
bivališče v občini Novo mesto
Uredba Evropske unije o varovanju osebnih podatkov dedku Mrazu letos prvič onemogoča
pridobiti seznam otrok iz uradnih evidenc, zato potrebujemo pomoč staršev. Če želite, da
letos dedek Mraz povabi tudi vašega otroka na prireditev in po darilo, vas prosimo, da
izpolnite prijavnico ter nam jo skupaj s kopijo otrokovega osebnega dokumenta
pošljite po elektronski ali redni pošti na naš naslov. DPM Mojca kot upravljavec osebnih
podatkov izjavlja, da bo vaše osebne podatke in podatke o vašem otroku skrbno hranil in
uporabil le za potrebe Veselega decembra in obdaritve dedka Mraza.
Upravljavec osebnih podatkov:

DPM Mojca, Rozmanova ulica 10, Novo mesto,
davčna številka 59812982
el.naslov: mojcin.dedek.mraz@siol.net

PODATKI O OTROKU (če imate otrok več, izpolnite za vsakega posebej)
Priimek
Ime otroka
otroka
Stalno
bivališče
Poštna
številka, kraj
Krajevna
skupnost
Datum
rojstva
PODATKI O STARŠIH
PRIIMEK
starša
Stalno
bivališče
Elektronski
naslov
Telefonska
številka

IME starša

SKUPNA PRIVOLITEV: Izjavljam, da dajem Društvu prijateljev mladine Mojca izrecno privolitev
za obdelavo navedenih vrst osebnih podatkov za potrebe Veselega decembra in obdaritve
dedka Mraza. DPM Mojca bo poslala vabilo za otroka na dogodek obdaritve dedka Mraza.
Prireditev bodo organizatorji tudi fotografirali in zato dovoljujem objavo fotografij na spletni
strani in v medijih. (Če se s katero od obdelav osebnih podatkov ne strinjate, privolitev prečrtajte).
Datum

Podpis starša

______________

___________________

Urnik obdaritev je objavljen na naši spletni strani www.drustvopm-mojca.si. Čas obdarovanja lahko spremenite le v primeru
zadržanosti – vam ustreznejši datum in uro vpišite poleg Krajevne skupnosti.

Izpolnjeno prijavo s soglasjem za obdaritve vašega otroka pošljite skupaj s kopijo
otrokovega
osebnega
dokumenta
po
elektronski
pošti
na
naslov
mojcin.dedek.mraz@siol.net, pošljite po redni pošti ali pa prinesite v poštni nabiralnik DPM
Mojca, Rozmanova 10, Novo mesto, najkasneje do 30. oktobra 2018.

