Obrazec št. 1 - Kandidatura Volitve ŠS UP PEF 2018/2019

KANDIDATURA
za VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP PEF v študijskem letu 2018/2019
1. Ime in priimek študenta _______________________________________________
2. Elektronski naslov študenta _____________________________________________
3. Telefonska številka __________________________________________________
4. Študijski program ____________________________________________________
5. Letnik študija: 1. letnik

2 . letnik

3. letnik

6. Oblika izvedbe študija:

4. letnik

REDNI

Absolvent

IZREDNI

7. Študijski program obiskujem na lokaciji:

KOPER

NOVO MESTO

PTUJ

SLOVENSKE KONJICE

ŠKOFJA LOKA

8. Vlagam kandidaturo za člana Študentskega sveta UP PEF v študijskem letu 2018/2019
za predstavnika:
Zap. št.
1.
2.

Opredelitev študentov po stopnjah, ki jih bodo predstavniki
zastopali
Študijski programi 1. stopnje – redni in izredni študij*
Študijski programi 2. in 3. stopnje – redni in izredni študij**

Število
predstavnikov
10
5

SKUPAJ

15

*Vključno s študenti na dislociranih enotah Novo mesto, Ptuj, Slovenske Konjice, Škofja Loka in.
** Vključno s študenti na dislociranih enotah Ptuj in Škofja Loka.

Lastnoročni podpis:

Datum: _____________________

_______________________________

OBVEZNO IZPOLNITE TUDI DRUGO STRAN!
Status študenta za kandidata bo preverila UP PEF po uradnih evidencah.
Navodilo za izpolnjevanje obrazca: Rubrike pod zap. št. 1., 2., 3. in 4. izpolnite tako, da vpišete zahtevane podatke.
Rubrike pod zap. št. 5., 6., 7. in 8. izpolnite tako, da obkrožite ustrezno podano možnost.
Na obrazec vpišite datum in se obvezno lastnoročno podpišite.
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OSEBNA PRIVOLITEV
K ZBIRANJU IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Na podlagi veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu
osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in področni zakon o varstvu osebnih podatkov), s svojim
podpisom podajam PISNO PRIVOLITEV, da se moji zgoraj navedeni osebni podatki vodijo v zbirki
upravljavca osebnih podatkov Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (v nadaljevanju UP PEF),
Cankarjeva 5, Koper, ter obdelujejo za namen izvedbe Volitev v Študentski svet UP PEF v študijskem
letu 2018/2019.
S svojim podpisom potrjujem, da sem SEZNANJEN s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi
osebnimi podatki, in sicer da lahko:
-

zahtevam dostop do svojih podatkov, popravek, izbris ali prenos teh podatkov in omejitev njihove
obdelave ali podam ugovor zoper obdelavo;
privolitev kadarkoli prekličem;
vložim pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, če menim, da upravljavec osebnih podatkov krši
predpise o varovanju osebnih podatkov;
informacije o upravljavcu, pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov ter druge informacije v
zvezi z uporabo in varovanjem osebnih podatkov preberem na spletnem naslovu www.pef.upr.si.

Osebni podatki se bodo obdelovali izključno za namene, za katere so bili zbrani in ki jih dovoljuje
veljavna zakonodaja. Osebni podatki, vključno s kontaktnimi informacijami ne bodo uporabljeni za
nobene druge namene ter ne bodo brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja posameznika, na katerega
se osebni podatki nanašajo, posredovani tretjim osebam, razen če bi tako zahtevali veljavni predpisi.
Osebni podatki se hranijo skladno z veljavno zakonodajo in internimi akti univerze.

Lastnoročni podpis:

Datum: _____________________

_______________________________
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