PRIJAVNICA
PRIJAVLJAM SE NA USPOSABLJANJE:

PODATKI O UDELEŽENCU
Ime in priimek:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Naslov stalnega prebivališča:
Pošta:
Stopnja izobrazbe (obkrožite eno izmed spodaj ponujenih možnosti):
nedokončana osnovna šola
visoka šola

osnovna šola

univerzitetna šola

srednja šola

magisterij

višja šola

doktorat

Kontaktni telefon:
Elektronski naslov:
Ustanova/podjetje, kjer ste zaposleni/a:
Potrdilo ustanove/podjetja o zaposlenosti udeleženca (namesto podpisa in žiga delodajalca lahko udeleženec prinese izpis zavarovanj v
Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ).

Podpis odgovorne osebe in žig:

Kraj in datum:

Podpis udeleženca:

Kontaktna oseba:
Nataša Rakar
elektronski naslov: natasa.rakar@bic-lj.si
telefonska številka: 01 2807 601
Izpolnjeno prijavnico lahko pošljite:
• po navadni pošti na naslov: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC Ljubljana),
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana ali
• po elektronski pošti na e-naslov: natasa.rakar@bic-lj.si.

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Privolim, da Biotehniški izobraževalni center Ljubljana objavi moje fotografije in morebitne posnetke z video
vsebinami, povezane z izvajanjem projekta MUNERA 3 za naslednje namene
(s X označite vsak namen posebej):
☐ za objavo na spletni strani šole,
☐ za objavo na spletni strani projekta MUNERA 3,
☐ za objavo na družbenih omrežjih šole,
☐ za objavo na družbenih omrežjih projekta MUNERA 3,
☐ za objavo v šolskih publikacijah v elektronski in tiskani obliki,
☐ na predstavitvenih dogodkih in sejmih,
☐ v internem časopisu BIC Ljubljana.

Kraj in datum:

Kraj in datum:

Podpis udeleženca:

Podpis udeleženca:

Izvedbo usposabljanja v celoti sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, zato je udeležba na usposabljanju brezplačna. Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost; prednostna naložba 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja,
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj
10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
Vaše podatke bomo skrbno hranili v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR: General Data Protection Regulation) in v skladu s področno zakonodajo o varstvu
osebnih podatkov za namen izvajanja javnega razpisa “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018 - 2022”, projekt MUNERA 3. Vaše podatke
(ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, pošta, stopnja izobrazbe, kontaktni telefon, elektronski naslov, ustanova/podjetje, kjer ste zaposleni, potrdilo
ustanove o zaposlenosti udeleženca) bomo hranili v obdobju najmanj dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov s strani Republike Slovenije Evropski komisiji, ki vsebujejo
končne izdatke končane operacije EKP v programskem obdobju 2014 - 2020, v sklopu katere izvajamo projekt MUNERA 3. Vaše podatke smo ob morebitni kontroli dolžni dati na
vpogled kontrolorju projekta (to je predstavniku MIZŠ ali predstavniku Evropskega socialnega sklada). Vaše fotografije in video posnetke bomo hranili do preklica. Kadarkoli lahko na
elektronski naslovu natasa.rakar@bic-lj.si s posredovanjem pisne zahteve, zahtevate popravek, izbris ter prenos in vpogled vseh podatkov na vašo željo. Za dodatna pojasnila o
varstvu osebnih podatkov se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na BIC Ljubljana: dpo@bic-lj.si. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je možna
pritožba/prijava pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

