
 
 

  

 

Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 

»Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast« v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, 

zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, 

specifičnega cilja 1: »spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«. Projekt je delno financiran s strani Evropske 

unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno s strani Republike Slovenije. 

 
 

SOGLASJE ZA STRINJANJE S POGOJI JAVNEGA POVABILA IN ZA OBDELAVO 

OSEBNIH PODATKOV 

 

S spodnjim podpisom soglašam, da sem v celoti seznanjen z vsemi pogoji javnega povabila 

in se z njimi strinjam. S spodnjim podpisom soglašam, da upravljavec osebnih podatkov BSC, 

poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju BSC Kranj) na podlagi te privolitve 

obdeluje moje osebne podatke iz prijave na »Javno povabilo k sodelovanju zunanjim 

izvajalcem za izvedbo izobraževanj iz področja podjetniškega usposabljanja v okviru 

projekta Podjetno nad izzive – PONI Gorenjska« za namen vzpostavitve baze izvajalcev 

izobraževanj v okviru projekta PONI ter za namen povabila teh ponudnikov k sodelovanju. 

S spodnjim podpisom izjavljam, da sem seznanjen, da bo BSC Kranj dane osebne podatke 

obdeloval za čas trajanja projekta, to je do konca leta 2023. S spodnjim podpisom izjavljam, 

da sem seznanjen s pravico: 

- da na podlagi razlogov, povezanih z mojim posebnim položajem, kadar koli ugovarjam 

obdelavi osebnih podatkov (pravica do ugovora obdelavi);  

- da prejmem svoje osebne podatke, ki sem jih posedoval upravljavcu BSC Kranj, v 

strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke 

posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me upravljavec BSC Kranj, ki so mu bili osebni 

podatki zagotovljeni, pri tem oviral (pravica do prenosljivosti); 

- da od upravljavca lahko zahtevam dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris 

osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov. S spodnjim podpisom 

izjavljam, da sem seznanjen s pravico, da lahko predmetno privolitev za obdelavo 

osebnih podatkov kadar koli prekličem, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave 

podatkov, ki se bo na podlagi predmetne privolitve izvajala do njenega preklica.  

S spodnjim podpisom izjavljam, da sem seznanjen s pravico do pritožbe pri nadzornem 

organu, ki jo lahko vložim, če menim, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Uredbo (EU) 

2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 

95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).  
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