
Splošni pogoji in pravila kluba Zvesti Aktualovi 

poslušalci 

1. člen 

Ustanovitelj kluba Zvesti Aktualovi poslušalci je Rgl d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 

Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj).   

2. člen 

Klub Zvesti Aktualovi poslušalci je namenjen vsem poslušalcem radia Aktual, ki želijo 

občasno aktivno sodelovati v programu Radia Aktual. Za članstvo v klubu se prijavijo 

preko elektronskega sporočila na onair@radioaktual.si 

3. člen  

Članstvo v klubu Zvesti Aktualovi poslušalci je prostovoljno in brezplačno. 

4. člen 

Člani kluba soglašajo, da jih občasno pokličemo za kratko izjavo, ki je vezana na 

različne tematike in jo predvajamo v programu Radia Aktual. 

5. člen 

Člani kluba bodo za sodelovanje pri snemanju izjav tudi udeleženi v žrebanju za 

simbolična darila Radia Aktual, kot so npr. majica, brisača itd.  

6. člen (Varovanje osebnih podatkov) 

 

6.1  S sodelovanjem v klubu Zvesti Aktualovi poslušalci, kot je to določeno v 4. členu 

teh pravil, član kuba potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili in se z njimi 

strinja.  

 

6.2  Član kluba Zvesti Aktualovi poslušalci dovoljuje ustanovitelju zbiranje, obdelovanje 

in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z zakonodajo, ki ureja 

varstvo osebnih podatkov.  

 

6.3  Ustanovitelj se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. V času 

upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, 

kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki 

podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.  



 

6.4  Član kluba izrecno soglaša, da v zvezi z podano izjavo dovoljuje objavo svojega 

imena in priimka v programu Radia Aktual, njegovo fotografiranje in snemanje v 

promocijske aktivnosti ustanovitelja, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov, in 

podatkov za promocijske aktivnosti v radijskem programu, na spletnih straneh, 

družabnih medijih, vseh drugih medijih in lastnih promocijskih materialih. 

 

6.5  Član kluba ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za 

uporabo osebnih podatkov z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov 

program@radioaktual.si.  Izvajalec bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka 

zagotovil izbris osebnih podatkov iz baze najkasneje v 15 dneh od prejema preklica. 

7. člen 

Članstvo v klubu lahko član kluba kadarkoli začasno ali trajno prekine na način, da 

ustanovitelju kluba pošlje pisno izjavo o izstopu iz kluba.  

8. člen 

Rgl d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe splošnih določil za članstvo v klubu in 

aktivnosti kluba Zvesti Aktualovi poslušalci. 

9. člen 

S prijavo preko e-maila na onair@radioaktual.si član kluba Zvesti Aktualovi poslušalci 

potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi pogoji članstva v klubu Zvesti Aktualovi poslušalci 

in jih sprejema. 

V Ljubljani, dne 31.8.2018 

Rgl d.o.o. 
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