
 

 
Operacijo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Obrazec 2: Soglasje 
 

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV  
iz prijave na JAVNO POVABILO ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA STROKOVNO 
DELO NA PODROČJU KARIERNE ORIENTACIJE V OKVIRU PROJEKTA »VšečKAM in 
GREM - KARIERNI CENTER ZA MLADE« 
 

Ime  

Priimek  

Naslov stalnega bivališča  

Elektronski naslov  

Telefonska številka  

Vrsta in stopnja izobrazbe  

Zaposlen/a v podjetju  

 
Skladno z Uredbo o varstvu osebnih podatkov vas prosimo, da z označbo v okvirčku potrdite, da soglašate, da se 
lahko vaši osebni podatki uporabijo za: 

 
namene vzpostavitve baze ponudnikov za izvajanje storitev podpore na področju kariernega 
svetovanja 

 
namene povabila k izvajanju storitev podpore na področju kariernega svetovanja in 
vseživljenjskega učenja za boljšo zaposljivost v okviru projekta  

 
namene spremljanja in poročanja o izvedenih projektnih aktivnostih v okviru projekta VšečKAM in 
GREM - KARIERNI CENTER ZA MLADE 

 
prejemanje nadaljnjih informacij o aktivnostih in dogodkih v okviru projekta VšečKAM in GREM - 
KARIERNI CENTER ZA MLADE 

 namene obveščanja o aktivnostih, dogodkih ter storitvah, ki jih NOVUS tudi sicer izvaja  

 

NOVUS in projektni partnerji se zavezujejo, da bodo zbrane osebne podatke obdelovali zgolj za zgoraj 

opredeljene namene. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov, 

bodo NOVUS in projektni partnerji spodaj podpisanega te privolitve nemudoma obvestila. 

 
Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani 

ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 5 (petih) let. Po tem času jih bodo NOVUS in člani projektnega 

partnerstva trajno izbrisali. 
 
S svojim podpisom soglašam z zgoraj našteto vsebino ter se z njo v celoti strinjam. Prav tako sem seznanjen/a, 
da:   
• lahko zahtevam vpogled v moje osebne podatke,  
• lahko zahtevam popravek osebnih podatkov, 
• lahko zahtevam blokiranje osebnih podatkov,  
• lahko zahtevam izbris osebnih podatkov,  
• lahko zahtevam omejitev uporabe osebnih podatkov,  
• lahko zahtevam prenos osebnih podatkov,  
• lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši 

Splošno uredbo o varstvu podatkov. 
 
 
_______________________________  V/Na_________________, dne _____________ 
(podpis) 
 


