PRIJAVA V SPLETNO AGENCIJO
za igralce, statiste in plesalce

Iščemo modele, plesalke, statiste različnih starosti, ki bi sodelovali v različnih projektih, kot so: Glasbeni
videospoti, reklame, filmski projekti... Vsi zainteresirani se lahko BREZPLAČNO prijavite v naš sistem, ki
je povezan z več video produkcijami v Sloveniji.

Vaši osebni podatki bodo zaščiteni in vidni samo nam.
* Na profilu bodo vidne vaše slike, področje dela, uporabniško ime in nekaj podrobnosti kot so: barva oči, barva las,
velikost itd..
* Ko se pojavi primerno delo, vas bomo kontaktirali MI in ob vašem dovoljenju ter stinjanju s pogoji sodelovanja uredili
sestanek s produkcijo.

 Ime:

Priimek:

Email:

Tel. št:


* primer: 040 400 400

* na ta email vam pošljemo potrditev registracije

Naslov:
* npr. Celovška cesta 2
Pošta:
* npr. 1000 Ljubljana
Uporabniško ime:
* Produkcije bodo videle samo uporabniško ime

NA VPISANI EMAIL VAM BOMO POSLALI NAVODILA ZA DOKONČANJE REGISTRACIJE.
V KOLIKOR ŠE NIMATE PRIMERNIH SLIK, LAHKO FOTOGRAFIRANJE BREZPLAČNO OPRAVI
TUDI NAŠ FOTOGRAF - TERMINI PO DOGOVORU.

office@abramsproduction.tv
www.abramsproduction.tv
+386 (0)40 489 654

Strinjam se z obdelavo mojih osebnih podatkov, ki sem jih podal/a ob registraciji z namenom
zagotavljanja storitev namenjenih registriranim uporabnikom. Upravljavec osebnih podatkov je
AbramsProduction S.P., C. 3. Julija 9, Senovo.
Rok hrambe: Vaše osebne podatke bomo hranili do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani
oz. do preklica vašega soglasja.
Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem. O preklicu soglasja bom obvestil neposredno
upravljavca osebnih podatkov. Zavedam se, da preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave,
izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem.
Vaše pravice
Kot fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, imate pravico do dostopa, popravka, pozabe,
izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper
obdelavo, ki temelji na točkah e) ali f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (ang.
General Data Protection Regulation, »GDPR«) ali za namene neposrednega trženja.
Seznanjamo vas, da vaše zgoraj navedene pravice niso absolutne. Omejene so z veljavno zakonodajo in
jih moramo izpolniti v določenih primerih. V primeru, da želite uveljaviti svoje zgoraj navedene pravice,
nas obvestite na naslov office@abrams.si. Na podlagi 77. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov
imate tudi pravico do pravnega varstva.
Obdelava podatkov temelji na mojem soglasju spodaj (6. člen, 1. odstavek Splošne uredbe o varstvu
podatkov). S svojim podpisom potrjujem resničnost posredovanih osebnih podatkov in potrjujem, da sem
seznanjen/a s svojimi pravicami.

Podpis:

Za vsa morebitna vprašanja nas prosim kontaktirajte na office@abrams.si ali 040 489 654.
office@abramsproduction.tv
www.abramsproduction.tv
+386 (0)40 489 654

