Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in
proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o.

PRIJAVNI OBRAZEC

za odobritev in izplačilo sredstev namenskega sklada izvajalcev, ki so se
znašli v težkih socialnih razmerah oziroma v hudi finančni stiski (2022).

Collective management organisation of performers
and phonogram producers of Slovenia, k.o.

Ime:
Priimek:
Naslov stalnega prebivališča (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj):
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
Davčna številka:
Številka osebnega računa (TRR): 			
Spodaj podpisani izjavljam, da sem se kot izvajalec znašel v težkih socialnih razmerah oziroma v hudi finančni stiski.

Obvezne priloge:
- opis socialnih razmer oziroma hude finančne stiske prosilca
- dokazila o težkih socialnih razmerah oziroma o hudi finančni stiski (npr. kopije odločb oz. sklepov naslednjih organizacij:
Center za socialno delo, Rdeči križ, Karitas, Društvo prijateljev mladine oz. drugih organizacij, ki so registrirane za nudenje
socialne pomoči. Kot dokazilo lahko še izpiske osebnega bančnega računa za zadnje tri mesece ipd.)
S podpisom kazensko in materialno odgovarjam za pravilnost podatkov, navedenih na tem obrazcu.

Kraj in datum:

Podpis:

OBVESTILO O ZASEBNOSTI
V skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) vas IPF, k.o., Argentinska ulica 17,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: IPF, k.o.), kot upravljavec seznanja, da bodo vaši osebni podatki, ki ste jih navedli na prijavnem obrazcu ali ste jih
posredovali IPF, k.o. v okviru prijave, obravnavani zaupno in uporabljeni zgolj v namen, za katerega so bili posredovani oz. se obdelujejo (obravnava
vloge, razdelitev in izplačilo sredstev namenskega sklada izvajalcem, ki so se znašli v težkih socialnih razmerah oziroma v hudi finančni stiski - 2022).
Obdelava vaših podatkov s strani IPF, k.o. se vrši že na podlagi dejstva, da je obdelava osebnih podatkov nujna za obravnavo vaše prijave, dodelitev in
izvedbo razdelitve sredstev namenskega sklada. Osebne podatke bodo uporabljali zgolj pooblaščeni delavci IPF, k.o. oziroma se bodo po potrebi razkrili
le pogodbenim partnerjem (računovodstvo, itd.) ter v okviru zahtev, ki jih določa zakon (ZKUASP idr.). Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi
osebnih podatkov za drug namen, vas bo IPF, k.o. predhodno kontaktiral in zaprosil za vaše soglasje. IPF, k.o. bo vaše osebne podatke in dokumentacijo
hranil do izpolnitve namena zaradi katerega so bili posredovani oz. v skladu z zakonsko določenimi roki hrambe. Po izpolnitvi namena bo IPF, k.o.
osebne podatke in dokumentacijo, ki jih ne potrebuje za izpolnitev zakonskih zahtev ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
oziroma jih ne obdeluje na drugi pravni podlagi, prenehal obdelovati in izbrisal oz. uničil. Kadarkoli lahko uveljavite svojo pravico do dostopa do
osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti le-teh, pravico do popravka netočnih podatkov in omejitve obdelave, pravico do izbrisa (pozabe) osebnih
podatkov, pod pogoji veljavne zakonodaje. Takšno zahtevo lahko izročite ali pošljete po pošti na naslov IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.
Zoper upravljavca lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o
varstvu podatkov in drugo veljavno zakonodajo, in sicer na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

WWW.IPF.SI
IPF, k.o. | Argentinska ulica 17 | SI-1000 Ljubljana | Slovenija | www.ipf.si | info@ipf.si | T + 386 1 52 72 930 | F + 386 1 52 72 931

