
 
 
 

 
PRISTOPNA IZJAVA ZA NOVE ČLANE 

Id. št.: ___ 
 

OSEBNI PODATKI 

Ime in priimek: 
 
 
 

Datum in kraj rojstva: 
 
 
 

 
Naslov: 

 (ulica, poštna št. in kraj) 

 
Telefon: 

 
 

E-pošta:  

Stopnja izobrazbe: 
(obkroži) 

OŠ                IV.              V.              VI.                VII.               VIII. 

                                 Status: 
(obkroži) 

 
Upokojenec/ka    Zaposlen/a          Brezposeln/a     Drugo: 
 
 

Kako pogosto 
spremljate elektronsko 

pošto? 

a) Ne spremljam 

b) Zelo redko 

c) Vsaj 1x mesečno 

d) Redno (vsaj 3x na teden) 

 

 

 

 

 



S svojim podpisom:  

 potrjujem vpis v Univerzo za tretje življenjsko obdobje MOCIS   

 zavezujem se, da bom poravnal svoj delež stroškov za njeno delovanje, 

 da bom spoštoval/a pravila o delovanju Univerze za tretje življenjsko obdobje MOCIS, 

Slovenj Gradec.  

Članstvo v U3ŽO je trajno in traja do preklica. Izpišete se lahko pri organizatorki 

izobraževanj. 

 

Soglašam, da mi  MOCIS, Center za izobraževanje odraslih pošilja kratka obvestila preko 

SMS-sporočil ali e-pošte. 

Soglašam, da ima MOCIS, Center za izobraževanje odraslih v evidenci moje osebne 

podatke,  ki se uporabljajo v namene izobraževalnega dela v skladu z zakonom o varstvu 

osebnih podatkov in v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR)*. 

Osebna izjava udeleženca: S podpisom osebne izjave potrjujem, da sem seznanjen in 

sprejemam pravila izobraževanja ter dovoljujem, da se moji osebni podatki hranijo in 

obdelujejo zgolj za potrebe poročanja o izvedenem izobraževanju Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport ali Andragoškemu centru Slovenije ali Slovenski univerzi za 

tretje življenjsko obdobje. S podpisom osebne izjave potrjujem uporabo fotografij in 

videoposnetkov, posnetih v okviru usposabljanja, za promocijske namene. 

 

*V skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) vas obveščamo, da bo MOCIS, 

Center za izobraževanje odraslih kot upravljavec vaše osebne podatke uporabljal zgolj za 

namene, za katere ste podali izrecno pisno privolitev. 

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec lahko vaše 

osebne podatke (ime in priimek) za zgoraj navedene namene posreduje svojim pogodbenim 

izvajalcem (predavatelji, učitelji, mentorji …). 

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje 

zakon. 

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve ali zakonitega interesa, 

hranimo do preklica vaše privolitve oz. zahteve po prekinitvi obdelave. 

Od prejemanja novic se lahko kadar koli odjavite na info@mocis.si. Na isti naslov lahko podate 

tudi zahtevo za izbris, spremembo ali vpogled osebnih podatkov. 

 

Kraj in datum:         Podpis udeleženca/ke:  

 

mailto:info@mocis.si

