PRIJAVNICA
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM:
PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA ZA MENTORJE ŠTUDIJSKIH KROŽKOV
Kontaktna oseba: mag. Karmen Rajar (karmen.rajar@acs.si; 01/5842 586)
Datum usposabljanja:
Kraj: Andragoški center Slovenije (Ljubljana) in G Design hotel (Brezovica pri Ljubljani)

PODATKI O UDELEŽENCU
Ime in priimek:
Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Stopnja izobrazbe:

V.

VI.

VII. ali več

Vrsta izobrazbe:
Delo, ki ga opravljate:
Organizacija:
Naslov organizacije:
Poštna št.

Kraj:

Telefon/GSM:

El. naslov:

Pedagoško – andragoška izobrazba:

da

Izkušnje na področju izobraževanja odraslih:

let

ne

Izvedbo programa financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato je udeležba na usposabljanju brezplačna.
Udeleženec nosi le stroške ene nočitve in prehrane.
PRED PODPISOM OBVEZNO PREBERITE IZJAVO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV NA DRUGI STRANI.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov oz. e-naslov:
Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana,
e-naslov: karmen.rajar@acs.si

Odjavite se lahko najkasneje 3 dni pred začetkom programa.

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, info@acs.si.
Za izvedbo usposabljanja, na katerega se prijavljate, potrebujemo naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum in kraj
rojstva, stopnja in vrsta izobrazbe, delo, ki ga opravljate, podatke o organizaciji (naslov, poštna številka in kraj),
telefonu/GSM in elektronski pošti, podatek o tem, ali imate pedagoško-andragoško izobrazbo in izkušnje na področju
izobraževanja odraslih. Navedene podatke potrebujemo za uspešno izvedbo usposabljanja, izdajo ustreznih potrdil,
poročanje financerju, pošiljanje obvestil o spremembah izobraževanja, informiranje o aktualnih izobraževanjih in za vodenje
evidenc. Kadar ACS obdeluje osebne podatke v razvojno in znanstveno–raziskovalne namene za spremljanje izobraževalne
dejavnosti in poročanje financerjem obdelovanje osebnih poteka v anonimizirani obliki, iz katere ni razvidna identiteta
posameznika. Vaše podatke hranimo trajno. Vaše osebne podatke obdelujejo zaposleni ACS in zunanji izvajalci storitev.
V skladu z veljavno slovensko zakonodajo (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, imate v zvezi z
varstvom vaših osebnih podatkov naslednje pravice:
Pravica do dostopa do podatkov
Imate pravico preveriti ali o vas zbiramo osebne podatke in v tem primeru imate pravico tudi do vpogleda v te podatke.
Če kot posameznik želite, da preverimo ali o vas zbiramo osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti
(info@acs.si) ali pisno po pošti.
Pravica do popravka
Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju
namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
Če kot posameznik želite, da popravimo vaše osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti (info@acs.si) ali
pisno po pošti.
Pravica do omejitve obdelave
Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru:
• če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
• je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
• vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo
pravnih zahtevkov potrebujete vi sami,
• ste vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.
Če boste zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko vaše osebne podatke le še shranjujemo, vse druge vrste
obdelav pa lahko izvajamo le:
• z vašo privolitvijo,
• za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
• zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
• zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.
Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov vas moramo o preklicu omejitve obvestiti.
Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko po
elektronski pošti (info@acs.si) ali pisno po pošti zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do
omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.
Pravica do pritožbe nadzornemu organu
Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu,
zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve,
če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo
pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta:
gp.ip@ip-rs.si.
S podpisom prijavnice potrjujem, da sem seznanjen z vrstami osebnih podatkov, ki jih zbira ACS, z namenom obdelave
osebnih podatkov, roki hrambe ter svojimi pravicami, ki jih imam v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri upravljavcu ACS.

Datum: _______________________

Ime in priimek, podpis: _____________________

