
Dunajska 20, SI-1000 Ljubljana I telefon 01 434 15 66 
ad-futura@sklad-kadri.si I www.sklad-kadri.si 

IZJAVA

Spodaj podpisani/a
ime in priimek

, IZJAVLJAM, da:

- delujem na akreditirani izobraževalni ustanovi ali v raziskovalni organizaciji v tujini:

polni naziv izobraževalne ustanove ali raziskovalne organizacije v tujini

šola / oddelek

akademsko / znanstveno področje delovanja

- imam enega od statusov, navedenih v nadaljevanju, in sicer (označite ustrezno):

Slovenec/ka s stalnim ali začasnim prebivališčem zunaj RS brez državljanstva RS in brez statusa Slovenca/
ke brez državljanstva RS.

Slovenec/ka s stalnim ali začasnim prebivališčem zunaj RS, ki ima državljanstvo RS,
Slovenec/ka s stalnim ali začasnim prebivališčem zunaj RS, ki ima status Slovenca/ke brez državljanstva 
RS,

Hkrati SOGLAŠAM,

da me Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) uvrsti na 
seznam slovenskih visokošolskih učiteljev ali raziskovalcev, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali v 
raziskovalnih organizacijah v tujini (v nadaljevanju: seznam slovenskih visokošolskih učiteljev ali raziskovalcev) in na 
seznamu objavi podatke iz te izjave s povezavo na sledečo spletno stran:

povezava na spletno stran s podatki (ime in priimek, kontakt, področja udejstvovanja ipd.)

- da želi sklad z objavo seznama slovenskih visokošolskih učiteljev ali raziskovalcev na tujih izobraževalnih 
ustanovah ali v raziskovalnih organizacijah spodbujati študijske oziroma znanstvene obiske študentov, vpisanih na 
slovenske visokošolske zavode, pri slovenskih visokošolskih učiteljev ali raziskovalcih v tujini in prispevati h krepitvi 
sodelovanja med visokošolskimi zavodi v RS in slovenskimi visokošolskimi učitelji ali raziskovalci, ki delujejo v tujini; 

- da me bodo na podlagi kontaktnih podatkov, ki sem jih posredoval in bodo na podlagi tega soglasja objavljeni na 
seznamu slovenskih visokošolskih učiteljev ali raziskovalcev, kontaktirali študenti, vpisani na visokošolske zavode v 
RS, ki želijo na študijski oziroma znanstveni obisk na izobraževalno ustanovo ali v raziskovalno organizacijo, na/v 
kateri delujem; 

- da bo seznam slovenskih visokošolskih učiteljev ali raziskovalcev z mojimi kontaktnimi podatki objavljen na spletni 
strani sklada: https://www.srips-rs.si/   

 

S svojim podpisom tudi potrjujem, da sem SEZNANJEN:
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Dne 25. 5. 2018 je začela veljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki podrobneje ureja področje varovanja 
osebnih podatkov. Spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in pregleda nad oddanimi osebnimi podatki. Če se 
strinjate, da vas glede predmetne izjave sklad morebiti kontaktira tudi preko elektronske pošte, prosimo navedite 
elektronski naslov: 
  
  
  
Z navedbo elektronskega naslova potrjujete, da dovoljujete uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR. Vaši podatki bodo uporabljeni zgolj za obveščanje oziroma za 
pridobivanje morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi s predmetno izjavo. Z vašimi podatki bomo ravnali skrbno in jih 
varovali skladno z določbami GDPR. Hranili jih bomo le toliko časa, dokler bo to potrebno zaradi uresničitve namena, 
zaradi katerega so bili ti podatki zbrani oziroma do preklica osebne privolitve. Vaše podatke lahko kadarkoli 
pregledate in zahtevate njihov popravek ali izbris oziroma prekličete osebno privolitev. To lahko storite s sporočilom 
na elektronski naslov: ad-futura@sklad-kadri.si ali po telefonu 01 434 15 66.

elektronski naslov

Kraj, datum Lastnoročni podpis
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