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IZPOLNIJO STARŠI ALI SKRBNIKI
Ime in priimek enega od staršev oz. zakonitega zastopnika
Naslov (če je drugačen od otrokovega)
Telefon				 E-pošta
Podpis enega od staršev oz. zakonitega zastopnika

Zgoraj podpisani se strinjam, da bo moj otrok/oskrbovanec tekmoval v letošnji Veseli šoli in da se na seznamih tekmovalcev (in rezultatov) Vesele šole lahko navedeta njegovo ime in priimek. Obdelava osebnih podatkov se
izvaja za uporabo podatkov v skladu s Pravilnikom o tekmovanju v znanju Vesele šole, ki je dostopen pri mentorju Vesele šole in na spletnih straneh www.veselasola.net. S podpisom potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji,
ki so natisnjeni na prijavnici, in da ste bili nanje izrecno opozorjeni, ter dovoljujete, da Mladinska knjiga Založba d. d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o., z namenom izpolnjevanja
ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, dostave, neposrednega trženja, proučevanja nakupnih navad in posledično ciljanega trženja v eni ali v vseh družbah vzpostavijo, vodijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco
z njegovimi osebnimi podatki in osebnimi podatki člana neomejeno časovno obdobje oz. do preklica soglasja. Navedene družbe lahko posredujejo podatke druga drugi v uporabo. Družbe zagotavljajo varstvo osebnih
podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Kadar koli lahko pisno zahtevate, da določena družba v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za namen neposrednega trženja ali
proučevanja nakupnih navad in posledično ciljanega trženja ter vas o tem v nadaljnjih petih dneh pisno obvestijo. Stroške v zvezi z zahtevo iz prejšnjega odstavka krije posamezna družba. Prijavnica je shranjena v Službi
oskrbe kupcev. Če ne želite prejemati propagandnega gradiva in ne dovolite uporabe podatkov v namene trženja, v kvadratek vpišite znak X. Organizator tekmovanja v znanju Vesele šole 2017/2018 je Mladinska knjiga
Založba, d. d. Prijave na tekmovanje, ki bodo prispele na naslov Mladinska knjiga Založba, Slovenska cesta 29, za Veselo šolo, 1536 Ljubljana, bomo zbirali do 30. 12. 2017. Več informacij o tekmovanju najdete na spletni strani
www.veselasola.net. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka 5049130000, osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR.

