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1. SPLOŠNI PODATKI
1.1. Osebni podatki

ime in priimek
spol

1.2. Stalno prebivališče

polni stalni naslov

1.3. Začasni naslov v Sloveniji

polni uradni začasni naslov v Sloveniji, če je drugačen od stalnega

1.4. Kontaktni podatki*

Telefon (vključno z omrežno kodo)

Mobilni telefon

primarni e-poštni naslov

dodatni e-poštni naslov

EMŠO

2. ŠTIPENDIJA ZA ČAS BIVANJA V ZDA

3. IZJAVE

2.1. Izjave in dovoljenje kandidata
Izjavljam, da:  
– sem državljan/ka Republike Slovenije; 
– sem seznanjen, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku uradna oseba, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobiva 
podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje v tem postopku; 
– so vsi podatki v vlogi popolni in resnični. 
   
Izrecno dovoljujem Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije obdelavo mojih osebnih podatkov za 
namen vodenja postopka pridobitve sredstev in ugotavljanja upravičene porabe sredstev, če mi bodo ta dodeljena. 
  
*Z navedbo elektronskega naslova oziroma telefonske številke in privolitvijo potrjujete, da dovoljujete uporabo osebnih podatkov v skladu z veljavnim 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Vaši podatki bodo uporabljeni zgolj za obveščanje oziroma za 
pridobivanje morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi z 242. JR. Z vašimi podatki bomo ravnali skrbno in jih varovali skladno z dočbami GDPR. Hranili jih bomo le 
do uresničitve namena, zaradi katerega so bili zbrani, oziroma do preklica osebne privolitve. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate, zahtevate popravek 
ali izbris oziroma prekličete osebno privolitev. To lahko storite preko e-naslova ad-futura@sklad-kadri.si ali po telefonu 01 434 15 66. 
 

kraj datum
, podpis kandidata

Izjavljam, da mi pristojni organ v ZDA ne krije štipendije v času gostovanja v ZDA,               
zato s prijavo poleg sredstev za prevoz uveljavljam tudi mesečno štipendijo:

DA

NE

Izjavljam, da mi je bilo s strani pristojnega organa v ZDA       
odobreno gostovanje v ZDA v programu:

Naziv gostujoče institucije

TRR: SI56

Datum začetka gostovanja

Fulbright Scholar Program

Fulbright Student Program

Davčna številka:

Strinjam se, da se moj e-poštni naslov in telefonska številka uporabljata za namene 242. javnega razpisa.*  DA NE
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3. IZJAVE
2.1. Izjave in dovoljenje kandidata
Izjavljam, da: 
– sem državljan/ka Republike Slovenije;
– sem seznanjen, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku uradna oseba, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobiva podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje v tem postopku;
– so vsi podatki v vlogi popolni in resnični.
  
Izrecno dovoljujem Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije obdelavo mojih osebnih podatkov za namen vodenja postopka pridobitve sredstev in ugotavljanja upravičene porabe sredstev, če mi bodo ta dodeljena.
 
*Z navedbo elektronskega naslova oziroma telefonske številke in privolitvijo potrjujete, da dovoljujete uporabo osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Vaši podatki bodo uporabljeni zgolj za obveščanje oziroma za pridobivanje morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi z 242. JR. Z vašimi podatki bomo ravnali skrbno in jih varovali skladno z dočbami GDPR. Hranili jih bomo le do uresničitve namena, zaradi katerega so bili zbrani, oziroma do preklica osebne privolitve. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate, zahtevate popravek ali izbris oziroma prekličete osebno privolitev. To lahko storite preko e-naslova ad-futura@sklad-kadri.si ali po telefonu 01 434 15 66.
 
,
podpis kandidata
Izjavljam, da mi pristojni organ v ZDA ne krije štipendije v času gostovanja v ZDA,                            zato s prijavo poleg sredstev za prevoz uveljavljam tudi mesečno štipendijo:
Izjavljam, da mi je bilo s strani pristojnega organa v ZDA            odobreno gostovanje v ZDA v programu:
Strinjam se, da se moj e-poštni naslov in telefonska številka uporabljata za namene 242. javnega razpisa.*  
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