
 

 

Izobraževalni program   

SLOVENŠČINA ZA NESLOVENISTE 

PRIJAVNICA 

Prosimo, da prijavnico izpolnite, podpišete, poskenirate in nam jo do 14. 10. 2022 vrnete na naslov info@slori.org. 

Podpisani_a 

Ime in priimek:  

Naslov stalnega bivališča:  

Davčna koda (CF):  

Zavod: 
(šola + ev. večstopenjski zavod) 

 

Razred(i):  

E-naslov: 
(na ta naslov vam bomo pošiljali nadaljnja 
obvestila v zvezi s tem programom, npr. 
sporočila o spremembah programa, urnikih …) 

 

 

se prijavljam k vpisu na program. 

Kotizacijo v višini 150,00 € (50,00 € za študente) bom poravnal_a ob vpisu: 

□  s koriščenjem dobroimetja na t. i. »učiteljevi kartici« (Carta del Docente) ― pošiljam kupon v PDF 

formatu; 

□  osebno z nakazilom na TRR: 

SLOVENSKI RAZISKOVALNI INSTITUT - ISTITUTO SLOVENO DI RICERCHE - SLORI 

ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia società 

cooperativa 

IBAN: IT43F0892802201010000009945 

BIC/SWIFT: CCRTIT2TV00; 

□  osebno v tajništvu inštituta v Trstu, Ul. Beccaria 6, 4. nadstropje (od ponedeljka do petka: 09.00―17.00); 

 

Za učitelje in profesorje, ki so zaposleni za določen čas (suplente), je izobraževalni program brezplačen. 

 

Kraj, datum:        Podpis: 

------------- 

Navodila za koriščenje dobroimetja na učiteljevi kartici: 

Obiščite portal https://cartadeldocente.istruzione.it; 

poiščite ponudnike in izobraževalne ustanove, ki poslujejo »fizično« (tipologia esercente: fisico/online) na področju izobraževanja in 

izpopolnjevanja; 

izberite SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut - Istituto sloveno di ricerche; v prvo iskalno polje vtipkate Slori, v drugo pa Trieste (TS); 

ustvarite kupon s QR kodo v znesku kotizacije. 

Kupon v PDF formatu pošljite skupaj s to prijavnico na naslov info@slori.org. 
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OBVESTILO GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 
V skladu s 13. členom Uredbe EU 2016/679 

 
Spoštovani, spoštovana,  
v skladu Uredbo EU 2016/679 o varstvu osebnih podatkov fizičnih oseb vas obveščamo, da bomo osebne podatke, ki ste nam jih 

posredovali, obdelovali v skladu z določili zgoraj omenjene uredbe ter pravic in dolžnosti, ki iz nje izhajajo. Poleg tega vam posredujemo 
še nekaj dodatnih informacij. 

Upravljavec podatkov 
Upravljavec podatkov je Slovenski raziskovalni inštitut - Istituto sloveno di ricerche - SLORI, via Cesare Beccaria 6, 34133 Trieste, 
++39 040 636663, info@slori.org, slori@pec.slori.org.  

Namen obdelave in pravna podlaga 
Osebni podatki, ki ste nam jih posredovali ob sklenitvi pogodbe, so podatki o osebi ter kontaktni, davčni in bančni podatki. Namen 

obdelave osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, je izpolnjevanje določil pogodbe, v kateri nastopate, in vseh iz nje i zhajajočih 
administrativnih, davčnih in računovodskih obveznosti. 
Upravljavec podatkov ne uporablja avtomatiziranih procesov za oblikovanje profilov. 

Način obdelave osebnih podatkov  
Zbiranje podatkov poteka ob upoštevanju načel relevantnosti, popolnosti in nepretiranosti glede na namene, za katere se obdelujejo.  

Posredovani osebni podatki se bodo hranili v naši zbirki in bodo obdelani z elektronskimi sredstvi ali s postopki, ki ne predvidevajo 
avtomatiziranih sredstev, ter shranjeni v tiskani in informatizirani obliki. Podatke bomo hranili in zavarovali ob upoštevanju ustreznih 
ukrepov za zmanjševanje tveganja uničenja, izgube ali dostopanja, ki ni pooblaščeno oz. skladno z nameni obdelave.  

Uporabniki osebnih podatkov 
V mejah, ki izhajajo izključno iz zgoraj navedenih obveznosti in namenov, ter ob upoštevanju veljavnih določil bomo lahko vaše podatke 
posredovali tem uporabnikom: 

 računovodjem, družbam, ki se ukvarjajo z obdelavo podatkov, ali drugim strokovnjakom s področja računovodstva za 
zakonsko določene naloge;  

 organom, ustanovam in državnim oblastem, ki so zadolžene za preverjanje izvrševanja zakonskih določil (npr. finančni 
upravi). 

 državnim organom in javnim ustanovam, ki nadzirajo dodeljevanje prispevkov iz lastnih javnih skladov; (organi dello stato o 

di enti pubblici preposti al controllo dei fondi pubblici erogati); 

bančnim zavodom, prek katerih opravljamo bančne posle. 
Posredovani osebni podatki ne bodo v nobenem primeru razkriti. 

Vodenje evidenc  
Evidenco vaših osebnih podatkov, ki jih bomo obdelovali za zgoraj navedene namene,  bomo vodili za obdobje desetih let, kot predvideva 

davčna zakonodaja. 
 
Narava posredovanja osebnih podatkov  

Posredovanje osebnih podatkov je obvezno, saj je v nasprotnem primeru nemogoče opravljati naloge, ki izhajajo iz zgoraj navedenih 
namenov.  
 

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki  
V zvezi s podatki, ki se obdelujejo, ima posameznik, na katerega se ti podatki nanašajo, vedno pravico do:  

 dostopanja do svojih osebnih podatkov v skladu s 15. členom Uredbe EU 2016/679;  

 popravka svojih osebnih podatkov v skladu s 16. členom Uredbe EU 2016/679; 

 izbrisa svojih osebnih podatkov v skladu s 17. členom Uredbe EU 2016/679; ob tem posebej opozarjamo, da izpis ni mogoč 

za podatke v dokumentih in pravnih aktih, ki jih mora upravljavec obvezno hraniti; 

 omejitve obdelave svojih osebnih podatkov v skladu s 18. členom Uredbe EU 2016/679;  

 prenosljivosti podatkov, kar pomeni, da ima pravico od upravljavca prejeti podatke v strukturirani, splošno uporabljani in 

strojno berljivi obliki, ter pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili podatki 

zagotovljeni, pri tem oviral (20. člen Uredbe EU 2016/679); 

 preklica privolitve k obdelavi, kar ne vpliva na zakonitost obdelave po predhodni privolitvi pred njenim preklicem; pri tem 

opozarjamo, da se preklic privolitve lahko nanaša samo na podatke, katerih obdelava je neobvezna;  

 pritožbe nadzornim organom. 
 

Pravice boste lahko v katerem koli trenutku uveljavljali pri upravljavcu osebnih podatkov Slovenski raziskovalni inštitut - Istituto sloveno 

di ricerche - SLORI, zahtevo boste lahko posredovali prek overjene elektronske pošte (PEC) na naslov slori@pec.slori.org ali 
priporočeno s povratnico na naslov ul. Cesare Beccaria 6, 34133 Trieste (TS). 
 

 Upravljavec podatkov 
 Slovenski raziskovalni inštitut - Istituto sloveno di ricerche - SLORI 
 Predsednica UO 

 Sara Brezigar 
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