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Podatki o udeležencu/-ki središča za samostojno učenje 
 
 
Organizacija: 
Datum vpisa v središče  (vpišite datum prvega obiska ali pogovora z udeležencem): 
 

1. Zaporedna številka udeleženca:   
 
OSNOVNI PODATKI 

2. Ime in priimek: _  
3. Spol: _  
4. Državljanstvo (vpišite vsa):   
5. EMŠO:     
6. Datum rojstva:   
7. Kraj rojstva:   
8. Država rojstva:   

 
STALNO BIVALIŠČE V SLOVENIJI 
SBS/1. Ulica in hišna številka (z dodatkom):   
SBS/2. Kraj pošte, št. pošte in občina:    
 
STALNO BIVALIŠČE V TUJINI 
SBT/1. Država bivanja: _  
SBT/2. Naslov (ime ožjega območja, če v državi obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni 
številki in številka stanovanja, če obstajata, poštna številka in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v 
tujini štejejo kot sestavni del naslova): ___________________________________________________ 
 
ZAČASNO BIVALIŠČE V SLOVENIJI 
ZBS/1. Ulica in hišna številka (z dodatkom):   
ZBS/2. Kraj pošte, št. pošte in občina:   
 
ZAČASNO BIVALIŠČE V TUJINI 
ZBT/1. Država bivanja:   

ZBT/2. Naslov (ime ožjega območja, če v državi obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni 
številki in številka stanovanja, če obstajata, poštna številka in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v 
tujini štejejo kot sestavni del naslova): ____________________________________________________ 
 
KONTAKTNI PODATKI 

9. Telefonska številka:   
10. Elektronska pošta:   

 
 
SSU1 VPRAŠALNIK 
11. Izobrazba 

A nedokončana OŠ E višja/visoka 

B končana OŠ F univerzitetna 

C nižja poklicna, poklicna G specializacija, magisterij, doktorat 

Č štiriletna poklicna, strokovna izobrazba H drugo, kaj?__________________ 
D gimnazija 
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12. Status 

A zaposlen Č kmet F otroci do 15. leta 

B brezposelni D gospodinja G 
 

drugo, kaj?______________ 
C upokojenec E študent/dijak 

 
13. Kje ste izvedeli za središče za samostojno učenje? 

A v ustanovi, kjer obiskujem središče D po radiu, katerem? ________________ 

B iz propagandnega letaka E po televiziji, kateri?  ________________ 

C iz časopisa, katerega? _________________ G iz spleta 

Č od prijateljev ali znancev F drugje, kje? ________________ 

 

14. Zakaj ste se odločili za organizirano samostojno učenje v središču za samostojno učenje? 

Označite odgovore, ki so po vašem mnenju najpomembnejši, da ste se odločili za takšno obliko učenja. 
 

A želim dopolniti znanje, ki ga pridobivam v šoli, na tečaju, drugje 

B 
želim pridobiti znanje za lažjo pridobitev nove zaposlitve, za napredovanje na delovnem mestu, v  
poklicu, stroki ipd. 

C se rad/a učim in pridobivam nove informacije 

Č lahko sam/a izbiram čas/ritem/vsebine učenja in jih prilagajam svojim potrebam 

D takšno učenje ali izobraževanje je brezplačno oz. veliko cenejše 

E 
ker za vsebino, ki se jo želim učiti, ni druge organizirane oblike učenja ali izobraževanja (šole, 
programa, tečaja,...) 

F 
pri izbiri učnega gradiva in pri učenju mi bo pomagalo osebje SSU (za razliko od samostojnega 
učenja doma) 

G drugi razlogi (če med zgornjimi odgovori ni ustreznega, vpišite svoj razlog): _______________ 
____________________________________________________________________________ 

 

15. Prosimo, dopišite kot kaže primer spodaj, najmanj 2 učni vsebini, ki vas kot udeleženca 
organiziranega samostojnega učenja v SSU še zanimajo? 
Primer:  Vsebinsko področje 1: Excel, obdelava podatkov v Excel-u z vrtilnimi tabelami 

Vsebinsko področje 2: zdrava prehrana v veganstvu 

Zanimajo me naslednje učne vsebine: 

Vsebinsko področje 1: 
 

Vsebinsko področje 2: 
 

Vsebinsko področje 3: 
 

Vsebinsko področje 4: 
 

Vsebinsko področje 5: 
 

 
Hvala! 
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IZJAVA, KI JO PODPIŠE SVETOVANEC OB OBISKU SREDIŠČA ISIO ali SREDIŠČA SSU 
 
 

 

Spodaj podpisana/i ____________________________________, s podpisom potrjujem, da sem 

seznanjen/a, da Središče ISIO (informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih) in Središče za 

samostojno učenje (SSU), na Posoškem razvojnem centru, organizacijski enoti ljudska univerza 

moje osebne podatke (ime, priimek, EMŠO in/ali datum rojstva, naslov stalnega in/ali začasnega 

bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke (e-

naslov in/ali telefonska številka), spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, 

morebitno pripadnost ranljivim skupinam) hrani in obdeluje za razvojno, znanstveno–

raziskovalne namene ter za potrebe poročanja financerju dejavnosti. Potrjujem, da sem 

seznanjen/a s politiko varstva osebnih podatkov pri upravljalcu, ki se nahaja na hrbtni strani te 

izjave in spletni strani www.acs.si.  

Upravljalec zbirke osebnih podatkov, kjer se bodo nahajali moji osebni podatki, je Andragoški 

center Slovenije, za potrebe izvedbe storitve pa jih obdeluje Posoški razvojni center, 

organizacijska enota ljudska univerza, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin.   

Moji osebni podatki bodo posredovani tretjim osebam na anonimiziran način, torej iz njih ne bo 

razvidna moja identiteta. S posredovanimi podatki bo Posoški razvojni center, organizacijska 

enota ljudska univerza ravnal v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih 

podatkov in pravom Evropske unije. 

 

 

Kraj in datum: ___________________                                 Podpis: _______________________ 

 

 
 

Izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba. 

http://www.acs.si/
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VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
V skladu z veljavno slovensko zakonodajo (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, imate v zvezi z varstvom vaših 
osebnih podatkov naslednje pravice: 
 
Pravica do dostopa do podatkov 
Imate pravico preveriti ali o vas zbiramo osebne podatke in v tem primeru imate pravico tudi do vpogleda v te podatke. 
Če kot posameznik želite, da preverimo ali o vas zbiramo osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti 
(info@acs.si) ali pisno po pošti. 
 
Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) 
Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, mi pa imamo kot upravljavec 
obveznost vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:  
• obdelavi ugovarjate (glejte pravico do ugovora), 
• osebne podatke smo obdelali nezakonito, 
• osebne podatke moramo izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih. 
Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:  
• za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov, 
• za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 
Če kot posameznik želite, da vaše osebne podatke izbrišemo, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti (info@acs.si) ali pisno 
po pošti. Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj. 
 
Pravica do popravka 
Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami.  Ob upoštevanju 
namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. 
Če kot posameznik želite, da popravimo vaše osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti (info@acs.si) ali pisno 
po pošti. 
 
Pravica do omejitve obdelave 
Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru: 
• če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, 
• je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe, 
• vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih 

zahtevkov potrebujete vi sami, 
• ste vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi. 
Če boste zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko vaše osebne podatke le še shranjujemo, vse druge vrste obdelav 
pa lahko izvajamo le: 
• z vašo privolitvijo, 
• za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, 
• zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali 
• zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice. 
Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov vas moramo o preklicu omejitve obvestiti. 
Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko po elektronski 
pošti (info@acs.si) ali pisno po pošti zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do omejitve lahko 
uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj. 
 
Pravica do prenosljivosti 
Podatke, ki ste nam jih posredovali in ki smo jih zbrali pri vaši uporabi storitve, lahko prenesete. Podatke v prenosljivi obliki lahko 
zahtevate osebno na našem sedežu. 
 
Pravica do pritožbe nadzornemu organu 
Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v 
državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da 
obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 
Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo 
pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. 
Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov: 
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si 
Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi. 

 
 
 


