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PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE 

V EU PROJEKTU HORIZON 2020 'SMEmPOWER EFFICIENCY'  
 

Naziv podjetja: 

 

_________________________________________________________ 

Ime in priimek: 

 

_________________________________________________________ 

Funkcija v podjetju: 

 

_________________________________________________________ 

Naslov podjetja, pošta: 

 

_________________________________________________________ 

Telefon: 

 

_________________________________________________________ 

E-pošta: 

 

_________________________________________________________ 

  

 

 
 

 

 

Kraj in datum: ________________________ 

 

Podpis: _____________________________ 

 

 

Privolitev zbiranja in uporabe osebnih podatkov  

PROSIMO ODKLJUKAJTE 
Za namen sodelovanja v projektu in 

posredovanje informacij o poteku projekta. 

Za nadaljnje obveščanje in sodelovanje – 

prejemanje info o aktivnostih in dogodkih projekta. 
Za objavo fotografij/posnetkov z namenom 

promocije oz. poročanja o projektu.  

   

Skladno z novo "Uredbo o varstvu osebnih podatkov" Vas prosimo, da z označbo (kljukico ali križcem) v okvirčku ob podpisu dovolite zbiranje vaših 
osebnih podatkov. 
 
S podpisom na prijavnici jamčim za točnost osebnih podatkov. Seznama udeležencev na dogodkih projekta ne bomo posredovali tretjim osebam.  
 
Vaše podatke bomo skladno z veljavno zakonodajo skrbno varovali. Hranili jih bomo tako dolgo, dokler bo to potrebno za izpolnitev namena 
zbiranja. Vaših podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Vašo privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko 
kadarkoli umaknete, vendar to ne bo vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. O tem nas 
obvestite na elektronski naslov info@stajerskagz.si.  
 
V kolikor ne želite privoliti v uporabo vaših osebnih podatkov, vam to ni potrebno, vendar vam v tem primeru na dogodkih ne bomo mogli izdati 
potrdila o udeležbi, ki bo omogočalo vašo identifikacijo. Od ŠGZ lahko kadarkoli zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov, popravek, izbris ali 
omejitev obdelave. Prav tako lahko kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov ali uveljavljate pravico do prenosljivosti vaših osebnih 
podatkov. O tem nas obvestite na elektronski naslov info@stajerskagz.si. V kolikor menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače 
obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu 
RS. 


