SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE V BAZO »POSTANI POP ZVEZDA«
1. SPLOŠNE DOLOČBE
S sprejetjem splošnih pogojev vsak, ki se prijavi v bazo »POSTANI POP ZVEZDA«, potrjuje in se
strinja:
 da je odgovoril na vsa vprašanja v prijavnici popolnoma, odkrito in točno ter potrjuje, da ni
zavajal ali poskušal zavajati podjetja PRO PLUS (v nadaljevanju upravljavec) na kakršen koli
način glede svoje identitete ali izkušenj ali na kakršen koli drug način;
 da če se za podatke, ki jih je navedel v tem prijavnem obrazcu, ugotovi, da so napačni, ga bo
upravljavec upravičeno izključil iz procesa nadaljnjega izbiranja;
 da so vse odločitve s strani upravljavca v zvezi s procesom izbiranja udeležencev dokončne
in se strinja, da ne bo izpodbijal odločitev ali se pritožil v zvezi z njimi;
 da je pogoj za prijavo polnoletnost. Če je prijavitelj mladoleten, ga morajo ob morebitnem
povabilu na avdicijo spremljati starši.
2. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO PODATKOV
 Upravljavec bo podatke, pridobljene prek prijavnice »POSTANI POP ZVEZDA« pridobival,
hranil in drugače obdeloval za naslednje namene:
o izbor in morebitno povabilo na avdicije za sodelovanje v šovih oz. oddajah;
o vodenje baze registriranih uporabnikov;
o administracija spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status
uporabnika; omogočanje objavljanja prispevkov na forumu, komuniciranje z
uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj ipd.);
o statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na
določeno časovno enoto ipd.);
o obveščanje o novih vsebinah ter o drugih novostih po elektronski pošti;
o občasno obveščanje po elektronski pošti o novicah, novostih, zanimivostih in
dogodkih;
o občasno obveščanje po elektronski pošti o ponudbi, ugodnostih, posebnih
ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev spletne
strani, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino;

 Upravljavec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom
omogočil odjavo od prejemanja sporočil.
 Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in
v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.
 Upravljavec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo
nujno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.
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