GRAD SENJ, Obala dr. Franje Tuđmana br. 2, 53270 Senj

OBRAZAC – S1

PRIJAVNI OBRAZAC ZA STIPENDIJE STUDENTA 1. GODINE
OPĆI PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE
1.

Ime i prezime
studenta

2.

OIB studenta

3.

Adresa studenta

4.

Telefon

5.

Poslovna banka

6.

IBAN tekućeg ili žiroračuna studenta

7.

Naziv obrazovne
ustanove koju pohađa

8.

Naziv upisanog
programa

9.

Upisana godina
studija u akademskoj
godina 2020./2021.

Spol

Ž

M

E-mail

H

R

1.

Prosjek svih ocjena završnog razreda srednje škole

Privola Gradu Senju za prikupljanje i obradu osobnih podataka

10.

Dajem privolu Gradu Senju (dalje: voditelj obrade osobnih podataka) da prikuplja moje osobne podatke
(dalje: osobni podaci) te da ih obrađuje isključivo i samo u svrhu provedbe Natječaja. Mojim osobnim
podacima pristup mogu imati samo ovlaštene osobe voditelja obrade osobnih podataka za svrhu provedbe
Natječaja. Voditelj obrade osobnih podataka poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih
podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će čuvati moje osobne podatke sve dok postoji pravni temelj za
obradu (privola) te će moje osobne podatke predati svojim izvršiteljima obrade, a koji mogu obrađivati
osobne podatke samo sukladno uputama Voditelja obrade osobnih podataka, isključivo i samo za svrhu
utvrđenu Natječajem. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te njenim potpisom potvrđujem kako sam
upoznat da u bilo koje vrijeme mogu povući privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam
upoznat da, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja
prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti moje osobne
podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje mojih
osobnih podataka te zaprimiti preslike osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.
Potvrđujem da sam od strane voditelja osobnih podatak upoznat kako sve ostale informacije vezano za
obradu mojih osobnih podatak mogu dobiti upitom na adresu elektroničke pošte: grad-senj@senj.hr.

Odabrati
da

ne

NAPOMENA: Ako je odabrano „ne“ prijava se neće uzeti u obradu i razmatranje

Izjava da podnositelj zahtjeva ne prima drugu stipendiju
11.

Izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da nisam korisnik druge stipendije, nemam
zaključen ugovor o stipendiranju i ne ostvarujem drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježje
stipendije.

NAPOMENA: Ako je odabrano „prima“ prijava se neće uzeti u obradu i razmatranje

Odabrati
prima

Izjava o prihvaćanju svih uvjeta natječaja
12.

Odabrati

Potvrđujem da sam pročitao i razumio sve uvjete Natječaja te da na isti nemam primjedbi.

NAPOMENA: Ako je odabrano „ne“ navesti primjedbe.

ne prima

da

U Senju, ___________________________ 2021.
Potpis studenta:
__________________

ne

