
                                                                                                                                                                                                                                   
 

SOGLASJE K OBJAVI IN IZJAVA O AVTORSTVU 
 

Ime in priimek:  

Institucija:  

E- pošta:  

Dogodek:  

Predavanje:  

Datum in kraj:  

Spodaj podpisani izjavljam, da sem na zgoraj navedenem avtorskem delu, ki obsega tako samo predavanje kot tudi 
pripomočke, uporabljene ob izvedbi predavanja (morebitna prezentacija in drugi dokumenti), izključni imetnik 
avtorskih in sorodnih pravic. Kot imetnik avtorskih pravic soglašam, da Institut »Jožef Stefan« posname moje zgoraj 
navedeno avtorsko delo v izobraževalne namene, in dovoljujem, da zgoraj navedeno avtorsko delo distribuira oz. 
priobči javnosti v različnih oblikah, vključno, a ne izključno v učilnicah, preko televizije (televizijski, kabelski in satelitski 
prenos), interneta (vključno z webcast in podcasti) in s pomočjo kateregakoli trenutno obstoječega ali pozneje 
ustvarjenega komunikacijskega medija. Zato v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah Republike 
Slovenije na zgoraj navedenem avtorskem delu na Institut »Jožef Stefan« neizključno, geografsko neomejeno in za 
časa trajanja avtorske pravice prenašam naslednje materialne avtorske pravice: pravico reproduciranja, pravico 
distribuiranja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega 
prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega 
radiodifuznega oddajanja ter pravico dajanja na voljo javnosti. Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju.  
 
Za namene prevoda in izdelave podnapisov za zgoraj navedeno avtorsko delo ter za namene uporabe izsekov zgoraj 
navedenega avtorskega dela v nekomercialnih oglasih in drugem nekomercialnem promocijskem gradivu na zgoraj 
navedenem avtorskem delu na Institut »Jožef Stefan« neizključno, geografsko neomejeno in za časa trajanja avtorske 
pravice prenašam tudi pravico do predelave.  
 
Kot predavatelj tudi izjavljam, da sem, v kolikor moje zgoraj navedeno  avtorsko delo vsebuje avtorska dela drugih 
imetnikov avtorskih in sorodnih pravic, bodisi pridobil avtorske pravice na tem delu bodisi pridobil dovoljenje 
imetnikov avtorskih pravic na tem delu za namene objave mojega zgoraj navedenega avtorskega dela na spletu. V 
celoti prevzemam odgovornost za morebitne odškodninske ali druge zahtevke teh imetnikov avtorskih pravic zoper 
Institut »Jožef Stefan« zaradi objave mojega zgoraj navedenega avtorskega dela na spletu.  
Kot imetnik avtorskih in sorodnih pravic sem seznanjen, da so vsebine (vključno s posnetkom zgoraj navedenega 
avtorskega dela) na portalu videolectures.net objavljene pod licenco: Creative Commons Attribution CC-BY 4.0.  

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV (prosimo izpolnite)                                                                
 

Dovoljujem, da Institut »Jožef Stefan« skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) obdeluje  moje      
zgoraj posredovane osebne podatke v zbirki podatkov o predavateljih za namene vodenja evidence o 
predavateljih, objavljenih na Videolectures.Net. 

  Seznanjen-a sem s tem, da imam skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) pravico, da: 

- zahtevam dostop do osebnih podatkov 
- zahtevam popravek ali izbris podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z mano, in da imam pravico do ugovora 

obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov, 
- lahko soglasje kadarkoli prekličem z obvestilom po elektronski pošti info@videolectures.net, 
- imam pravico pri informacijskem pooblaščencu vložiti pritožbo. 

    Seznanjen-a sem s tem, da: 

- bo upravljalec navedene osebne podatke obdeloval izključno za zgoraj navedene namene, dokler tega ne 
prekličem, 

- na podlagi posredovanih podatkov ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev, 
- se osebni podatki hranijo do preklica. 

 

Datum:  Podpis:  
 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (na daljavo)

Božidar Jezernik

bozidar.jezernik@ff.uni-lj.si

Kako je nevidni Triglav postal slovenski nacionalni simbol
10. 7. 2020 | Zoom, https://us02web.zoom.us/j/89977938498 
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