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ON524AIPA, k.o.
Zavod za uveljavljanje pravic 
avtorjev, izvajalcev in producentov 
avdiovizualnih del Slovenije, k.o. 

FIZIČNA OSEBA
Podatki o kandidatu 

Ime: Priimek:

Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna št., poštna št., pošta):

Telefonska številka: E-naslov: 

Številka transakcijskega računa:  BIC/SWIFT banke:

Naziv banke:  Davčna številka:

FIZIČNA OSEBA Z DEJAVNOSTJO (samozaposleni, vpisani v razvid pri Ministrstvu za kulturo, in samostojni podjetniki)
Podatki o kandidatu 

Ime: Priimek:

Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna št., poštna št., pošta):

Popolno ime: 

Kratko ime (za samostojnega podjetnika): 

Sedež (kraj) in poslovni naslov (ulica, hišna št., poštna št., pošta):

Davčna številka: Matična številka: 

Telefonska številka: E-naslov: 

Številka transakcijskega računa:   BIC/SWIFT banke: 

Naziv banke:  

PRAVNA OSEBA (gospodarske družbe, zavodi in društva)
Podatki o kandidatu 

Firma/Popolno ime: 

Skrajšana firma/Kratko ime: 

Sedež (kraj) in poslovni naslov (ulica, hišna št., poštna št., pošta):

Ime in priimek zakonitega zastopnika: Davčna številka: Matična številka: 

Telefonska številka: E-naslov: 

Številka transakcijskega računa:   BIC/SWIFT banke: 

Naziv banke:  

Za vse imetnike pravic, ki so do vključno dneva uveljavitve ZIUPOPDVE (tj. do 31. 12. 2020) dali AIPA pooblastilo in hkrati do vključno 31. 12. 2020 izkazali 
imetništvo pravic s prijavo repertoarja pri AIPA in imajo stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji.



AIPA obdeluje zbrane osebne podatke kandidatov v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in z ZVOP-1 za namen delitve sredstev izredne pomoči in v skladu z veljavnimi Pravili 
o izredni pomoči z dne 20. 4. 2021. Z izpolnitvijo tega obrazca (vloge) se kandidat strinja s tem, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za omenjeni namen. Neposredovanje podatkov 
oz. nestrinjanje s posredovanjem podatkov ima za posledico neobravnavanje vloge in s tem nemožnost dodelitve sredstev izredne pomoči. AIPA zagotavlja varstvo osebnih podatkov 
skladno z zahtevami slovenske in evropske zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov in se zavezuje, da bo podatke uporabljala izključno za zgoraj navedeni namen. Osebni podatki 
kandidatov se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. AIPA pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne 
bo posredovala ali razkrila nepooblaščenim tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi dodelitve sredstev izredne pomoči oz. če tako določa zakon (npr. ZKUASP – 3. odst. 41. čl. in  
20. tč. 1. odst. 39. čl.) ali internimi akti. Kandidat ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Kandidat 
ima poleg tega tudi pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu RS, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, telefon: (01)230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, če meni, 
da obdelava njegovih osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Vsi izrazi, uporabljeni v obrazcu, izraženi v moški obliki, veljajo tudi za žensko obliko zapisa.
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Po tem pozivu kandidiram za:
Označite ustrezna potrditvena okenca z "x".

  1. POVPREČNINO
Z oddajo vloge kandidat kandidira vsaj za povprečnino, zato je to potrditveno okence že vnaprej izpolnjeno z 'x'.

  2. SPLOŠNI DODATEK kot:

  samostojni podjetnik, samozaposlen za polni delovni ali zavarovalni čas*

  samostojni podjetnik, samozaposlen za krajši delovni ali zavarovalni čas*
Obvezna priloga: 
1) dokazilo o samozaposlenosti za krajši delovni ali zavarovalni čas od polnega (npr. izpis prijave za FURS idr.)
* Za splošni dodatek ne more zaprositi samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost le dopolnilno, ki je torej redno zaposlen za polni delovni čas drugje in je posledično polno 
zavarovan iz drugega naslova.

  samozaposleni, vpisan v razvid pri Ministrstvu za kulturo za polni delovni ali zavarovalni čas

  samozaposleni, vpisan v razvid pri Ministrstvu za kulturo za krajši delovni ali zavarovalni čas
Obvezna priloga: 
1) dokazilo o samozaposlenosti za krajši delovni ali zavarovalni čas od polnega (npr. odločba Ministrstva za kulturo, izpis prijave za FURS idr.)

  brezposelni kandidat, vpisan v evidenco brezposelnih na Zavodu RS za zaposlovanje
Obvezna priloga: 
1) kopija potrdila Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, da je kandidat na dan objave poziva vpisan v njihovi evidenci brezposelnih

  brezposelni kandidat, ki si sam plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike 
Slovenije (osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po drugi podlagi)
Obvezna priloga: 
1) izpis Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o vključenosti kandidata v zavarovanje po šifri podlage za zavarovanje 048 ali dokazilo o 

plačilu osnovnega zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS za mesec marec ali april 2021

  zaposleni za polni delovni ali zavarovalni čas pri pravni osebi zasebnega prava (gospodarske družbe, zasebni zavodi, društva, 
samostojni podjetniki), ki ima do 10 zaposlenih ter registrirano glavno dejavnost 59.110 (Produkcija filmov, videofilmov, tv oddaj)
Obvezni prilogi: 
1) potrdilo delodajalca, da ima na dan objave poziva do 10 zaposlenih oseb in
2) potrdilo delodajalca o zaposlitvi kandidata za polni delovni oz. zavarovalni čas na dan objave poziva

  zaposleni za krajši delovni ali zavarovalni čas pri pravni osebi zasebnega prava (gospodarske družbe, zasebni zavodi, društva, 
samostojni podjetniki), ki ima do 10 zaposlenih ter registrirano glavno dejavnost 59.110 (Produkcija filmov, videofilmov, tv oddaj)
Obvezni prilogi: 
1) potrdilo delodajalca, da ima na dan objave poziva do 10 zaposlenih oseb in
2) potrdilo delodajalca o zaposlitvi kandidata za krajši delovni oz. zavarovalni čas od polnega na dan objave poziva

  pravna oseba (gospodarske družbe, zasebni zavodi in društva)

 3. VARIABILNI DODATEK
Bruto višina variabilnega dodatka bo v skladu s Pravili o izredni pomoči in besedilom poziva izračunana po končani 1. fazi 
poziva, to je po dodelitvi in izplačilu povprečnine in splošnega dodatka. Merila upravičenosti in merila za izračun bruto višine 
variabilnega dodatka so določena v 12. členu Pravil o izredni pomoči.

 Strinjam se z obdelavo osebnih podatkov za namene izvedbe postopka Poziva za oddajo vlog za izplačilo sredstev izredne pomoči 
zaradi posledic epidemije covid-19 #PKP7 v zvezi z mojo vlogo ter z objavo določenih osebnih podatkov v letnem poročilu AIPA, k.o.

Izjavljam:
• da sem v celoti seznanjen z vsebino poziva;
• da kazensko in materialno odgovarjam za resničnost in pravilnost navedb v tej vlogi.

Datum: Podpis:
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