PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODELITEV NAGRAD ŠTUDENTOM
V OBČINI RAZKRIŽJE
PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek:
________________________________________________________________________
Naslov:
______________________________________________________________________________
Telefonska številka in elektronski naslov:
__________________________________________________
Na podlagi Javnega poziva k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu
2020 uveljavljam pravico do denarne nagrade za:
(USTREZNO OBKROŽI)
1 ŠTUDENTE

2 DIPLOMANTE

PODATKI O IZOBRAŽEVANJU za študijsko leto 2019/2020:
Naziv izobraževalne ustanove:
__________________________________________________________________

Pogoji, ki jim ustrezam:
(USTREZNO OBKROŽI in VNESI ZAHTEVANO)
1. ŠTUDENT/KA – dodiplomskega študija, ki je dopolnil/a največ 27 let, in ki je uspešno
opravil/a letnik s povprečno oceno ____________ (zaokroženo na dve decimalki, uspeh se
ugotavlja tako, da se izračuna povprečje številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra
2019 do 30. septembra 2020);
2. DIPLOMANT/KA - diploma na prvi bolonjski stopnji in šolanje zaključeno s povprečno
oceno vseh izpitov _________ (zaokroženo na dve decimalki – datum pridobljene
izobrazbe: ________________________________________________________________
3. Opravljen magisterij – datum pridobljene izobrazbe: ______________________________
4. Opravljen doktorat – datum pridobljene izobrazbe: ______________________________
PODATKI O OSEBNEM RAČUNU
Številka osebnega računa vlagatelja/ice:
SI56______________________________________________________,
odprt pri ___________________________________________________________ (naziv banke)
davčna številka vlagatelja/ice:__________________________

EMŠO: ___________________________________

PRILOGE
Prilagam naslednje dokumente:
(USTREZNO OBKROŽI)
▪
Potrdilo o opravljenih preizkusih znanja za navedeno študijsko leto (fotokopija indeksa ali potrdila o
opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna ocena opravljenih izpitov).
▪
Dokazilo o zaključku šolanja (fotokopija potrdila o opravljeni diplomi, magisteriju ali doktoratu),
▪
Diplomska naloga, magistrska naloga ali doktorat (v digitalni obliki ali navedena povezava do objavljenega
dela na spletu).
INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka izplačila dodeljene nagrade na podlagi Pravilnika o
nagrajevanju študentov v Občini Razkrižje (UL RS, št. 93/2020).
Občina bo hranila in varovala zahtevane osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in
na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina
bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom:
pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu občine,
osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina
ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V kolikor potrebni osebni
podatki ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Vlagatelj(ica) s podpisom vloge potrjuje, da je seznanjen/a, da ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj(o),
pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do
pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si.

V __________________, dne __________ Podpis vlagatelja/ice:
S podpisom jamčim za resničnost podatkov.

__________________________

