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Podatki o strokovnem in tehničnem sodelavcu – prva zaposlitev v 

organizaciji 
(Pišite z velikimi in malimi tiskanimi črkami) 

 

 

Namen vpisa:  

  
      

      

(šifra in naziv raziskovalnega projekta/programa, ki je financiran na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva (razpis/poziv) 

ki ga je izdala ARRS) 

 
 

1. Ime:         2. Priimek:       

 
 

3. Številka po Evidenci RO 

pri ARRS: 
 (če je že dodeljena) 

          
 

4. Številka po Evidenci 

COBISS/SICRIS*:  

(9xxxx ali 4xxxx) 

          

          

 

5. Državljanstvo:         6. Spol:  moški    ženski 

 

7. EMŠO:         8. Davčna št.       

 

9. Naslov elektronske pošte:       

(primer: ime.priimek@organizacija.si) 

10. Najvišja dosežena stopnja izobrazbe

Tehnični(a) sodelavec(ka): 

 srednja šola 

 višja šola 

 visoka šola  (dipl. VS) 

 fakulteta (dipl. VS, dipl. UN - bolonjski pr.) 

Strokovni(a) sodelavec(ka): 

fakulteta – univerzitetni program (prejšnji) 

 magisterij (diploma II. st. - bolonjski pr.) 

 magisterij (znanstveni) 

 doktorat
 

 

11. Naziv in številka raziskovalne organizacije:        

  
                

(polni naziv organizacije in šifra po Evidenci RO pri ARRS, če je že dodeljena) 

 

 

12. Naziv in številka raziskovalne skupine:        
 

                -        

(polni naziv raziskovalne skupine in šifra po Evidenci RO pri ARRS, če je že dodeljena) 

 

 

13. Zaposlitev v organizaciji: 

a)  Delež zaposlitve glede na *polno zaposlitev, kot je opredeljen v Pogodbi o zaposlitvi:        % 

 

b)  Delež zaposlitve za raziskovalno/razvojno dejavnost glede na *polno zaposlitev, kot je 

opredeljen v Pogodbi o zaposlitvi:         % 
* polna zaposlitev = 40 ur na teden = 100% 
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14. Datum pričetka zaposlitve, navedene v prejšnji točki: a)       

 b)       

(dan, mesec in leto) 

 
 

15. Delovno mesto v organizaciji:       

(naziv delovnega mesta) 
 

 

Podpisani(a) izjavljam da so navedeni podatki točni. Podatki, vezani na zaposlitev, so identični s 

podatki v pogodbi o zaposlitvi.  

 

Če obrazec ne bo v celoti izpolnjen, se postopek vpisa v zbirko osebnih podatkov ne bo izvedel. 
 

 

                    

(podpis sodelavca(ke))  (datum)  
(žig in podpis zastopnika organizacije - 

direktorja(ice)/rektorja(ice)) 

 

 

 

 

IZJAVA 

o privolitvi obdelave osebnih podatkov 
 

 

1. 

 

Obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov dovoljujem za namen  vpisa v zbirko osebnih podatkov pri ARRS v zvezi s 

pogodbenimi obveznostmi  oziroma obveznostmi, ki so potrebne za sklenitev pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti 

iz državnega proračuna z izvajalcem raziskovalne oziroma razvojne dejavnosti (raziskovalna organizacija), ki se prijavlja na 

javne razpise in pozive za (so)financiranju raziskovalne dejavnosti iz državnega proračuna, pri kateri sem kot posameznik 

vključen v delovne procese na področju raziskovanja.  

 

2. 

 

Seznanjen(a) sem, da imam pod pogoji iz členov 12, 15, 16, 17, 18, 20 in 21 Uredbe (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) v zvezi z navedenimi podatki pri ARRS uveljavljati pravico 

do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti 

podatkov, pravico do ugovora in v primeru kršitve varstva osebnih podatkov pravico do pritožbe pri Informacijskem 

pooblaščencu RS.  

 

3. 

 

Seznanjen(a) sem, da lahko privolitev o obdelavi svojih osebnih podatkov kadarkoli prekličem, in sicer tako, da na elektronski 

naslov info@arrs.si z elektronskega naslova, za katerega preklicujem privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov, pošljem 

sporočilo z zadevo »Preklic za ARRS« in bom na isti elektronski naslov prejel(a) sporočilo o izvedenem preklicu privolitve. 

 

Seznanjen(a) sem, da kljub preklicu ARRS osebne podatke lahko obdeluje, v kolikor obstaja zakonitost obdelave iz 6. člena 

Uredbe (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). 

 

 

 

 

Datum:  

 

Podpis (sodelavca(ke)): 
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