DOVOLJENJE ZA SODELOVANJE
PRI NAGRADNIH IGRAH IN NATEČAJIH, PISMIH
BRALCEV, RAZLIČNIH VPRAŠANJIH IN RUBRIKAH
V REVIJI NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR

Spodaj podpisani

Dovoljenje izrežite ali fotokopirajte,
dajte v kuverto in pošljite na naslov
National Geographic Junior,
Stegne 9b, 1000 Ljubljana.

(ime in priimek starša/skrbnika)

Revija za mlade raziskovalce in pustolovce
www.junior.si
www.nationalgeographic.com/ngkids
e-pošta: junior@rokus-klett.si
Revijo izdaja in zalaga Založba Rokus Klett, d. o. o.
po licenci ameriške revije National Geographic Kids.

,

(naslov in pošta starša/skrbnika)

dovoljujem, da moj otrok

Za Založbo Rokus Klett: Maruša Kmet,
glavna direktorica
e-pošta: rokus@rokus-klett.si
Izdajateljski svet:
dr. Janez Bogataj
dr. Ljubica Marjanovič Umek
dr. Drago Perko
dr. Tom Turk
dr. Martin Žnideršič
Odgovorna urednica:
Irena Cerar, irena.cerar@rokus-klett.si

(ime, priimek in starost otroka ter šola, ki jo obiskuje otrok)

sodeluje pri nagradnih igrah, nagradnih vprašanjih, pismih bralcev in drugih nagradnih natečajih, razpisanih
v reviji National Geographic Junior.
Hkrati dovoljujem, da:
• se moji osebni podatki in osebni podatki otroka obdelujejo za namene izvedbe nagradnega natečaja
(in/ali nagradnih iger) oz. sodelovanja mojega otroka v zgoraj naštetih rubrikah do 31. 8. 2018, če zakon
ne določa drugače;
• se v primeru, če je otrokov izdelek ali prispevek izbran, ta objavi v reviji ali na spletnih straneh založnika
revije, skupaj z otrokovim imenom, starostjo, krajem bivanja oziroma šolanja in šolo, ki jo otrok obiskuje.
Datum

Podpis starša/skrbnika

Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, popravo ali izbris ali omejitev obdelave. Imate pravico
do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe lahko naslovite na: osebni.
podatki@rokus-klett.si. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve, lahko podate pritožbo
pri Informacijskem pooblaščencu.
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Naroči se še danes!
• www.junior.si
• tel. 080 19 22
• narocila@junior.si
• pri šolskem poverjeniku

UČITELJI,
POZOR!

Postanite poverjeniki revije na šoli in zagotovite svojim učencem nižjo naročnino.
Več informacij: Slađana Tanasković, tel. 01/513 46 47,
e-naslov: sladzana.tanaskovic@rokus-klett.si.

Tisk: Schwarz print, d. o. o.
Naklada: 4.500 izvodov
Cena na številko:
3,95 EUR (za individualne naročnike),
3,75 EUR (za šolske naročnike),
4,40 EUR (v prosti prodaji)
Celoletna naročnina za tujino: 70,50 EUR
Direktor prodaje: Matic Jurkošek,
matic.jurkosek@rokus-klett.si
Oglasno trženje: Vesna Svete,
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