Prijavnica za Javni razpis sofinanciranja podoktorskega raziskovalnega
izobraževanja na European University Institute (EUI) za leto 2019
(269. javni razpis)

1. SPLOŠNI PODATKI
1.1. Osebni podatki:

EMŠO

priimek in ime

davčna številka

1.2. Stalno prebivališče:

1.3. Začasno prebivališče:

ulica in hišna številka

ulica in hišna številka

poštna številka

kraj

država

poštna številka

kraj

država

1.4. Kontaktni podatki vlagatelja:
telefon

e-pošta 1

mobilni telefon

e-pošta 2

E-poštni naslov in telefonska številka nista obvezna podatka. Če ju navedete, se s podpisom prijavnice strinjate, da sklad omenjena podatka uporablja za obveščanje oziroma za
pridobivanje morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi z 269. javnim razpisom. Sklad bo podatke hranil in uporabljal do zaključka vseh postopkov v zvezi z vašo vlogo in morebitno
štipendijo, oziroma do preklica. Za popravek ali izbris podatkov oziroma preklic osebne privolitve za uporabo teh podatkov pišite na ad-futura@sklad-kadri.si.

2. PODATKI O STATUSU NA EUI (obvezno označi)
Sprejet sem na podoktorsko raziskovalno izobraževanje na EUI
Drugo (navedi):

3. IZJAVE
Izjavljam, da:

- v času podoktorskega raziskovalnega izobraževanja, za katerega sofinanciranje se prijavljam, hkrati ne bom prejemal katere od
štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje;
- v času podoktorskega raziskovalnega izobraževanja, za katerega sofinanciranje se prijavljam, v Republiki Sloveniji ne bom prejemal
štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje na podlagi drugih predpisov;
- 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
pridobivanje, izmenjavo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namen vodenja postopka pridobitve sofinanciranja in izvajanja
pogodbenega razmerja, vključno z vpogledom v vse moje podatke pri Finančni upravi Republike Slovenije.
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lastnoročni podpis vlagatelja
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