IZJAVA ŠTUDENTA/-KE O SODELOVANJU V PROJEKTU ERASMUS+, ključni ukrep 1, razpis za
projektno leto 2019
Spodaj podpisani/-a _________________________________(ime in priimek), študent/-ka Univerze v Mariboru,
v zadevi sodelovanja v programu Erasmus+ z namenom študentske mobilnosti za usposabljanje v tujini, izjavljam,
da:
1. sem v celoti seznanjen/-a z besedilom in pogoji Razpisa za sofinanciranje mobilnosti študentov z
namenom usposabljanja v tujini v programu Erasmus+, objavljenim na naslednji spletni strani:
https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/SMP2018.aspx;
2.

sem (označite eno možnost):
študent/-ka UM, ki bo celoten čas praktičnega usposabljanja v tujini imel/-a aktiven status študenta na
matični fakulteti UM in sem vpisan/-a najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija;
diplomant/-ka UM, ki se prijavlja v zadnjem letniku študija ali v času absolventa (ko še ima aktiven status
študenta) in bom opravil/-a praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v 12
mesecih po diplomi/magisteriju/doktoratu oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 31. 5. 2021.

3.

na isti stopnji študija, kot bom predvidoma izvedel/-a mobilnost (označite eno možnost):
sem se že udeležil/-a mobilnosti preko programov mobilnosti Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in/ali
Erasmus+;
se še nisem udeležil/-a mobilnosti preko programov mobilnosti Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in/ali
Erasmus+.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

soglašam, da se moji osebni podatki (EMŠO, Priimek, Ime, Spol, datum rojstva, kraj in država rojstva,
državljanstvo, stalni in začasni naslov, telefonska številka, poštni naslov, davčna številka, številka bančnega
računa, vpisna številka in podatki o študiju na UM) zbirajo in obdelujejo za namen izvedbe projekta,
financiranega iz programa Erasmus+, št. 2018-1-SI01-KA103-046866;
soglašam, da me UM obvešča o mobilnosti, na katero sem se prijavil/-a, o vseh možnostih in pogojih za
pridobitev finančnih sredstev, promocijskih dogodkih, dogodkih razširjanja učinkov in izobraževanjih, ki jih
organizira UM;
sem seznanjen/-a, da UM vse posredovane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z določili Zakona o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) in 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) (UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1–88);
sem seznanjen/-a, da bodo moje osebne podatke obdelovali zaposleni na UM, ki so po funkciji oz.
delovnem mestu pooblaščeni za to;
sem seznanjen/-a, da se za potrebe poročanja o izvajanju projekta Erasmus+ moji osebni podatki
posredujejo Evropski komisiji preko spletnega orodja Online Linguistic Support (OLS) in poročevalskega
orodja Mobility Tool+, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Centeru Republike Slovenije za
mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS in Javnemu štipendijskemu,
razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije;
UM je skladno s pogodbo o sofinanciranju zavezana zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o
izdatkih operacije (vključno z osebnimi podatki udeležencev) v obdobju petih let od zadnjega nakazila
finančnih sredstev UM za projekt programa Erasmus+, št. 2019-1-SI01-KA103-060288.

Ime in priimek:

Kraj in datum:

_____________________________________

_____________________________

Podpis:
_____________________________________

