
 

 

Osnovni podatki o prijavitelju  
 
Status prijavitelja (ustrezno označite): 

□ socialno podjetje 

□ zadruga (brez statusa so.p.) 

□ nevladna/neprofitna organizaciji z družbeno inovativno idejo (brez statusa so.p.) 

□ posameznik - nosilec družbeno inovativne ideje 

□ skupina z družbeno inovativno idejo 

□ drugo: ___________________ 

 
 
NAZIV ORGANIZACIJE/ 
SKUPINE  
  

 

 
IME  IN PRIIMEK 
ODGOVORNE OSEBE / 
PREDSTAVNIKA SKUPINE 
/ POSAMEZNIKA    

 

E-MAIL 

 

TELEFON 

 

 

Kateri družbeni problem/izziv rešujete? 

(navedite družbeni problem/izziv, ki ga želite nasloviti oziroma reševati z vašo družbeno 

inovativno idejo oziroma produktom) 

 

 

 

Opišite svojo družbeno inovativno idejo ali produkt: 

(kako vaša ideja rešuje izbran družbeni problem / izziv, v kateri fazi razvoja je ideja, v čem je vaša 

ideja inovativna, drugačna od že obstoječih rešitev, kakšne koristi imajo kupci, če izberejo vaš 

izdelek ali storitev, …) 

 

 

 

Zakaj se želite vključiti v Pospeševalnik SocioLab? 

(v čem vidite korist, prednost, priložnost vključitve v program Pospeševalnika)  

 

 

 

 



 

 

Označite katere aktivnosti so za vas najbolj koristne: 

□ mentorstvo 

□ svetovanje 

□ usposabljanje  

□ promocija 

□ mreženje in povezovanje  

 

Ali bi se želeli udeležiti usposabljanja za pripravo predstavitve vaše ideje/produkta? 

(v drugi polovici marca boste povabljeni, da nam predstavite svojo idejo/produkt. Da se boste lažje 

pripravili in nas prepričali s svojo predstavitvijo za vas organiziramo usposabljanje za pripravo 

predstavitve (pitch), ki jo bo 18. 3. 2020 izvedel specialistični svetovalec) 

□ da 

□ ne 

□ še ne vem 

 

Nam želite ob tej priložnosti sporočiti še kaj? 

 

 

 

Na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) vas prosimo, da za potrebe 
obveščanja o prihodnjih aktivnostih v katere ste se prijavili v sklopu projekta SocioLab, 
izpolnite soglasje za obdelovanje osebnih podatkov.  
 
 

 
 
 
 

Kraj in datum: _________________    Podpis prijavitelja: ____________ 
 

 
Soglasje za obdelovanje osebnih podatkov za potrebe projekta SocioLab 

 
Nameni in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov: 
Temeljni namen zbiranja osebnih podatkov v okviru operacij evropske kohezijske politike je 
izvajanje, spremljanje, poročanje vrednotenje in zagotavljanje skladnosti ukrepov s cilji Strategije 
Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Na ta način bodo vsi udeleženci evropske 
kohezijske politike zagotavljali učinkovito, transparentno in k ciljem usmerjeno porabo javnih (EU 
in nacionalnih) sredstev.  
 
EU zakonodaja določa obveznost spremljanja in vrednotenja operacij v 27., 54., 96. in 125. členu 
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členu Priloge I Uredbe 1304/2013/EU, za kar je potrebno 
pridobiti ustrezne podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno z osebnimi podatki.  
 
V te namene se pri vseh ukrepih, sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014–2020, zbira, vodi, posreduje, uporablja, obdeluje in shranjuje spodaj 
naslednje osebne podatke posameznikov, ki sodelujejo kot udeleženci na operacijah. 



 

 

 
Uporabniki osebnih podatkov: 
Za zbiranje podatkov na primarni ravni sta skladno s pogodbo o sofinanciranju, sklenjeno med 
upravičencem in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), 
odgovorna upravičenec operacije Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, 
ustanova in partnerji projekta SocioLab (v nadaljevanju partnerstvo). 
  
Upravičenec in izvajalec operacije sofinancirane iz sredstev evropske kohezijske politike, podatke, 
skladno z navedeno pogodbo, posredujeta v obdelavo na MDDSZ. 
 
Posredovanje osebnih podatkov: 
Navedeni osebni podatki, dani z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznika, ne bodo 
posredovani tretjim osebam, razen uporabnikom, navedenim zgoraj, za namene izvajanja, 
spremljanja, poročanja vrednotenja in zagotavljanja skladnosti ukrepov s cilji Strategije Evropa 
2020, sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike ter namene izvajanja tehničnega, 
administrativnega in finančnega nadzora.  
 
Kraj in čas zbiranja osebnih podatkov: 
Osebne podatke hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države. 
  
Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega 
so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, do 31. 12. 2023. Po tem času jih bo partnerstvo trajno 
izbrisalo. 
 

 

 

  



 

 

Skladno z novo Uredbo o varstvu osebnih podatkov vas prosimo, da z označbo v okvirčku 
potrdite, da soglašate, da se lahko vaši osebni podatki uporabijo za: 
 

 

namene načrtovanja, izvajanja, spremljanja, poročanja in vrednotenja aktivnosti 
projekta SocioLab 

 

prejemanje nadaljnjih informacij o aktivnostih in dogodkih v okviru  
projekta SocioLab   

 

namene obveščanja o aktivnostih, dogodkih ter storitvah, ki jih partnerji projekta tudi 
sicer izvajajo v povezavi z vsebino projekta SocioLab 

 
Partnerstvo se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za zgoraj opredeljene 
namene. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju 
podatkov, bo partnerstvo spodaj podpisanega te privolitve nemudoma obvestilo. 
 
S svojim podpisom soglašam z zgoraj našteto vsebino ter se z njo v celoti strinjam. Prav tako sem 
seznanjen/a, da:   
 

• lahko zahtevam vpogled v moje osebne podatke,  
• lahko zahtevam popravek osebnih podatkov, 
• lahko zahtevam blokiranje osebnih podatkov,  
• lahko zahtevam izbris osebnih podatkov,  
• lahko zahtevam omejitev uporabe osebnih podatkov,  
• lahko zahtevam prenos osebnih podatkov,  
• lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih 

podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 
 
 
 
Kraj in datum: _________________    Podpis prijavitelja: ____________ 

 


