ČAROBNI DECEMBER Z NOVOLETNO OBDARITVIJO OTROK

Novoletna obdaritev otrok bo potekala v ponedeljek, 20.12.2021, ob 16. uri pred
Kulturnim domom v Straži. Otroci si boste skupaj s starši ogledali predstavo Čarodej
Toni in čarobni december ter se srečali z Dedkom Mrazom
Obdarjeni bodo otroci, rojeni med 1.1.2015 in 31.12.2020. Starši otrok, ki imate
skupaj z otrokom bivališče v občini Straža, izpolnite priloženo prijavnico, ki jo
oddate ob srečanju z Dedkom Mrazom.
V letošnjem letu bodo za otroke prve starostne skupine (1-3 let) in druge
starostne skupine (4-6) darila različna.
Zaradi Uredbe Evropske unije o varovanju osebnih podatkov moramo vsako leto
pridobiti podatke o otrocih, ki jih bo obdaroval Dedek Mraz.
Občina Straža kot upravljavec osebnih podatkov izjavlja, da bo vaše osebne
podatke in podatke o vašem otroku skrbno hranila in uporabila le za potrebe
obdaritve Dedka Mraza v letu 2021.
Upravljavec osebnih podatkov:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
Prijavnico lahko dobite na:
-

spletni strani Občine Straža www.obcina-straza.si,
v fizični obliki v Vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas, v Krajevni
knjižnici Mirana Jarca v Straži in na sedežu Občine Straža.

Dogodek bo zaradi Covida 19 potekal skladno z navodili NIJZ, ob prihodu na
prizorišče morate odrasli imeti PCT.

PRIJAVNICA

Podatki otroka (če imate otrok več, izpolnite prijavnico za vsakega otroka posebej)
Ime ________________________ Priimek _____________________, Rojstni datum ____________,
starost otroka (obvezen podatek) _________ , Naslov prebivališča
____________________________________,
Poštna številka, ___________; Pošta _______________.
Podatki starša:
Ime_____________________ Priimek _________________ Email naslov _______________________
Telefon___________________, Naslov prebivališča ________________________________________
Poštna številka___________________________, Pošta _______________________________
Z IZPOLNJENO PRIJAVNICO DOVOLJUJETE:
-

Obdelavo podatkov iz prijavnice za potrebe novoletne obdaritve otrok
Objavo fotografiji v medijih in na spletni strani Občine Straža z namenom obveščanja javnosti

Čitljivo izpolnjeno prijavnico, KI VELJA TUDI KOT VABILO, boste oddali ob prevzemu darila.

Novoletna obdaritev otrok bo potekala v ponedeljek, 20.12.2021 ob 16. uri pred
Kulturnim domom v Straži.
Dogodek bo zaradi Covida 19 potekal skladno z navodili NIJZ, ob prihodu na prizorišče morate odrasli
imeti PCT.

