
I Z J A V A   M E N T O R J A

na "Javni razpis za sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini v letu 2009 in 2010" (v 
nadaljevanju: 80. javni razpis) izjavljam, da: 
- izpolnjujem pogoje iz 7. odstavka 3. točke 80. javnega razpisa; 
- soglašam, da me prijavitelj prijavi za sofinanciranje kot mentorja tekmovalcu-posamezniku oziroma tekmovalni 
skupini v okviru 80. javnega razpisa; 
- 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. 
  
Izrecno dovoljujem Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije obdelavo svojih osebnih 
podatkov za namen vodenja postopka pridobitve sofinanciranja in izvajanja pogodbenega razmerja.
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