
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici, označeni s šifro besedila. Prijavo v zaprti ovojnici avtor priloži 
oddanim besedilom. 
 

PRIJAVA NA JAVNI ANONIMNI NATEČAJ NAGRADA GAŠPERJA TIČA ZA IZVIRNI LIBRETO  
za leto 2024 

 
Ime in priimek: _____________________________________________________________________________ 
 

Datum rojstva: ______________________________________________________________________________ 
 

Naslov: ____________________________________________________________________________________ 
 

Telefonska / GSM številka: ____________________________________________________________________ 
 

E-naslov: __________________________________________________________________________________ 
 
 

 Izjavljam, da se prijavljam na javni natečaj za Nagrado Gašperja Tiča za izvirni libreto 2024, ki ga 
pripravlja Mestno gledališče ljubljansko, in da sem seznanjen/a s splošnimi pogoji natečaja, dostopnimi na 
www.mgl.si in se z njimi strinjam.  
 

 Izjavljam, da so podatki, navedeni v tej prijavnici resnični. Razumem, da je njihova obdelava potrebna 
za izvedbo mojega sodelovanja na javnem natečaju, na katerega se z izpolnitvijo in podpisom te prijave tudi 
prijavljam (zaradi t.i. izvedbe pogodbene obveznosti):  
− za podelitev nagrade,  
− za morebitno javno uprizoritev besedila v primeru odkupa besedila in krstne izvedbe oziroma za izvedbo 

predstave, ter  
− za zagotavljanje drugih informacij in dejavnosti MGL povezanih s tem (promocija, dokumentiranje, 

arhiviranje).  
O spremembi podatkov iz te prijavnice, bom MGL pravočasno obvestil/-a.  
 

 Izrecno izjavljam, da razumem, da je zaradi javne narave natečaja podelitev nagrade javna. Zato so 
javni tudi zvočni in/ali video posnetki ali fotografije narejeni na njih, in na katerih sem lahko tudi sam/a. 
Seznanjen sem, da takšne posnetke ali fotografije MGL obdeluje predvsem v namene javne promocije in za 
dokumentiranje. 
 

 

Izpolnjeno prijavo se v zaprti ovojnici in označeni s šifro svojega besedila ter v roku, določenim v javno objavljenem natečaju, odda 
skupaj besedilom.  

V primeru, če ne boste razkrili vseh ali nekaterih osebnih podatkov oz. soglašali z njihovo obdelavo, na način opisan v tej prijavi, vaše 
sodelovanje na natečaju morda ne bo mogoče. Vsi osebni podatki, ki ne bodo v okviru javnega natečaja javno objavljeni, bodo obravnavani 
zaupno, v skladu S splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov in veljavno zakonodajo. Obdelovali jih bodo le zaposleni, ki pa so tudi 
zavezani skrbno varovati podatke. 

Obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli v celoti ali delno prekličete, s pisno izjavo po pošti na naslov Mestno gledališče ljubljansko, 
Čopova 14, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov info@mgl.si, vendar pa preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi 
privolitve pred njenim preklicem. Na navedena naslova lahko kadarkoli naslovite tudi pisno zahtevo po dostopu do osebnih podatkov, 
popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, prenosu podatkov ali pa ugovor obdelavi. MGL, ki je upravljavec osebnih podatkov prijavljenih in 
sodelujočih na natečaju, njegova pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pa je Andreja Mrak (andreja.mrak@mgl.si), bo z obdelavo 
osebnih podatkov, ki temelji le na privolitvi, nemudoma prenehala. Razen v primerih, ko so bili že javno objavljeni oz. zakon ne določa 
drugače, ali dokler je obdelava potrebna zaradi pravnih postopkov oz. dokler so ti mogoči, pod pogojem, da vaši interesi in temeljne pravice 
ne prevladajo nad njimi. Pritožbo zoper odločitev upravljavca o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko član 
vloži na nadzorni organ, ki je Informacijski pooblaščenec. 
Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in njihovem varovanju je objavljenih v Splošnih pravilih natečaja in Politiki varovanja osebnih 
podatkov MGL,  dostopnih tudi na www.MGL.si. 

 
________________  _________________   
Datum    Podpis     
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