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PRIJAVNICA
»POSAVSKA POT OGNJA IN ZEMLJE«,
strokovna ekskurzija Posavskega muzeja Brežice, 28. september 2019
Za prijavo na strokovno ekskurzijo Vas prosimo, da nam podate nekaj osnovnih podatkov. Vaše osebne
podatke bomo varovali skrbno in skladno z zakonodajo. Uporabili jih bomo izključno za lažje načrtovanje,
organizacijo, izvedbo in obveščanje o strokovni ekskurziji.
PODATKI O UDELEŽENCU
Ime in priimek: ___________________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča: ________________________________________________________________
Mobilni telefon: __________________________________________________________________________
E-poštni naslov: __________________________________________________________________________
Kraj in datum:_________________________

Podpis:__________________________________

* Za obveščanje o dogajanjih na strokovni ekskurziji prosimo za podpis dovoljenja o uporabi vaših osebnih podatkov.

DOVOLJENJE
za sodelovanje in uporabo podatkov za obveščanje na »POSAVSKI POTI OGNJA IN ZEMLJE«,
strokovna ekskurzija Posavskega muzeja Brežice, 28. september 2019
IZJAVA
Spodaj podpisani _____________________________________________________________ potrjujem, da:
(ime in priimek)
 soglašam, z uporabo na prejšnji strani podanih osebnih podatkov za lažje načrtovanje, organizacijo,
izvedbo in obveščanje o dejavnostih na strokovni ekskurziji;
 so vsi podatki, ki jih navajam na prijavnici točni;
 bom v času poteka strokovne ekskurzije dosegljiv/a na eni izmed zgoraj navedenih telefonskih številk;
 soglašam s fotografiranjem, snemanjem in sodelovanjem ter z uporabo tovrstne dokumentacije v
promocijske namene Posavskega muzeja Brežice.
Kraj in datum:___________________________

Podpis:_________________________________

*Skladno z dejstvom, da je 25. maja 2018 v članicah EU v veljavo stopila Splošna uredba o varstvu podatkov (GDRP General Data Protection Regulation), vas prosimo za vaše privolitve. Uredba namreč določa, da morajo vsa podjetja in
javne ustanove, ki uporabljajo in kakorkoli obdelujejo osebne podatke državljanov Evropske unije, od vseh tistih
posameznikov, katerih osebne podatke uporabljajo, za to pridobiti nedvoumno, konkretno, informirano in prostovoljno
privolitev. Vaše osebne podatke bomo varovali skrbno in skladno z zakonodajo.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in čas, ki ste si ga vzeli za pregled obvestila.
S prijaznimi pozdravi.
Alenka Černelič Krošelj s sodelavci
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