LITERARNI NATEČAJ
“LEPO DEJANJE STAREJŠIM LEPO MESTO NAJDE”
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN DRUGA DOLOČILA
Udeleženec natečaja s sodelovanjem na natečaju izrecno izjavlja:
-da je izdelek, ki ga pošilja, izviren, je njegovo avtorsko delo in je edini in izključni avtor avtorskega dela,
ki ni bilo še nikjer objavljeno,
-da v zvezi z delom, ki ga pošilja, ne obstajajo kakršnekoli omejitve ali obveznosti udeleženca natečaja
do tretje osebe, ki bi onemogočale nadaljnjo uporabo tega avtorskega dela,
-da izdelek oziroma fotokopijo oziroma datoteko, ki jo/jih pošilja, izroča Rdečemu križu Slovenije –
Območnemu združenju Ljubljana, ki prispelih natečajnih del ne vrača,
-da Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Ljubljana, v sodelovanju z Mestno občino
Ljubljana, dovoli uporabo prispelih natečajnih rešitev oziroma del za izobraževalne, promocijske in
človekoljubne namene in na omenjena subjekta prenaša materialne avtorske pravice in sicer pravice do
reproduciranja, distribuiranja, javnega prikazovanja ter pravico do radiodifuznega oddajanja. Prenos
naštetih pravic je neizključen, velja za območje celega sveta in velja časovno neomejeno. V kolikor se
naknadno ugotovi, da udeleženec natečaja ni avtor dela, ki ga pošilja, ali da obstajajo druge omejitve
udeleženca natečaja, ki bi onemogočale nadaljnjo uporabo avtorskega dela, udeleženec natečaja
Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Ljubljana odškodninsko odgovarja za vso škodo, ki bi
nastala v primeru spora z dejanskim avtorjem oziroma tretjo osebo, povezanega z avtorskimi in ostalimi
pravicami.
- da so seznanjeni z vsemi pogoji literarnega natečaja »Lepo dejanje starejšim lepo mesto najde« in jih v
celoti sprejemajo ter z njimi soglašajo;
- da sooglašajo s tem, da Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana v oddani prijavi in
morebitni dodatno sporočene zaupane osebne podatke uporablja in obdeluje zgolj za potrebe tega
natečaja 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. Za več informacij o obdelavi osebnih podatkov ali dodatna vprašanja se obrnite na:
koordinator@rdecikrizljubljana.si.
Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez izrecnega
dovoljenja sodelujočega v literarnem natečaju ne bo hranil, obdeloval, uporabljal ali posredoval tretjim
osebam. Kdor sodeluje v literarnem natečaju, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo v RKS-OZLJ,
ter uporabijo za namen obveščanja o natečaju. Pridobljeni osebni podatki bodo varovani in uporabljeni

skladno z zakonom ter Uredbo GDPR ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo osebnih
podatkov je zagotovljeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator lahko izbrana dela objavlja
in uporablja v izobraževalne, promocijske in človekoljubne namene. Pri tem avtorjem ostanejo vse
moralne avtorske pravice in tiste materialne pravice, za katere pogoji tega natečaja ne določajo, da se
prenesejo na RKS-OZLJ in MOL.
Prejete elektronske datoteke, skenirana dela ali fotokopije ostanejo v lasti in posesti RKS-OZLJ in jih
RKS-OZLJ ni dolžan ne vračati ne uničevati.
Z udeležbo na natečaju avtorji potrjujejo, da se strinjajo z zgoraj opisanimi pogoji za sodelovanje na
literarnem natečaju.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in se veselimo vaših del!

