
 
 

SOGLASJE O SODELOVANJU NA SAFE.SI NAGRADNEM IZZIVU: RAZGIBAJ SE S SAFE.SI 
 

 
Spodaj podpisani/-a (ime in priimek starša oziroma zakonitega zastopnika otroka/otrok)  
 
___________________________________________________________________________________________  

(ime in priimek) 
 
za otroka (vnesite ime in priimek vseh sodelujočih otrok):  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
soglašam z udeležbo na Safe.si nagradnem izzivu: Razgibaj se s Safe.si, ki je potekal med 9.2.2021 in 28.2.2021. 
Prav tako izključno za potrebe same izvedbe izziva soglašam z obdelavo osebnih podatkov otroka. Osebne 
podatke udeležencev izziva bo organizator uporabljal in obdeloval izključno za potrebe izvedbe tega izziva za 
namen objave posnetkov na spletni strani www.safe.si, na YouTube kanalu Safe.si, Safe.si profilih (kanalih) na 
družabnih omrežjih in na ARNES video portalu in za namen izbora zmagovalcev ter podelitve nagrad ter v skladu 
z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 
uredba o varstvu osebnih podatkov) in nacionalnimi predpisi, ki urejajo to področje. 
 
Prav tako se strinjam, da lahko moj otrok oz. otroci, ki so mlajši od 18 let, prevzamejo nagrado, če bo v okviru 
izziva njihov posnetek med nagrajenimi. Strinjam se, da se lahko nagrada v tem primeru pošlje po navadni pošti 
na naslov:  
 

___________________________________________________________                            
(naslov in pošta starša/skrbnika) 
 
Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC 

licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 (CC-BY-NC 4.0). V skladu s to licenco je dovoljeno kopiranje in 

razširjanje dela v kakršnemkoli mediju pod pogoji, (1) da se navede avtor in (2) da ne gre za komercialno uporabo.  

 
Podpis starša oziroma zakonitega zastopnika:                                                    Kraj in datum:  
 
____________________________________                                             __________________________________ 
 
 
ORGANIZATOR NAGRADNEGA NATEČAJA 

Organizator nagradnega natečaja je Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si (www.safe.si), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene 

vede. Projekt izvajajo Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, Javni zavod ARNES, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS 

(Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirata pa ga Agencija INEA pri Evropski komisiji prek Instrumenta za povezovanje 

Evrope in Ministrstvo za javno upravo, Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost. 

                
 

                   

https://www.fdv.uni-lj.si/
http://ec.europa.eu/inea/en
http://www.mju.gov.si/

