
            

Prijavnica
Podjetje:
Naslov:
Davčna št.:
Udeleženci:
(Ime/priimek)

E-pošta:
Telefon:

Kotizacijo bomo plačali na osnovi računa, ki ga bo organizator izstavil
po zaključku konference.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z oddajo svojih podatkov in podpisom se udeleženec strinja, da organizator UM FERI
(Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000
Maribor, davčna številka: SI 71674705) obdeluje njegove podatke za prijavo in izvedbo
konference.

Z označitvijo z 'X' v okencu in podpisom pa soglaša:
da UM FERI (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Koroška  cesta  46,  2000  Maribor,  davčna  številka:  SI  71674705)dane
osebne podatke obdeluje tudi v namen občasnega obvešča o prihodnjih
konferencah ROSUS in z njo povezanimi dogodki po e-pošti ali preko
telefona

 
Udeleženec s podpisom potrjuje seznanjenost s pravicami v zvezi z obdelavo osebnih
podatkov, oz. natančneje seznanjenost, da:
- se podatki obdelujejo in varujejo skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih

podatkov 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). 

- lahko soglasje kadarkoli prekliče in se odjavi od obveščanja z besedo »STOP« na
elektronsko pošto rosus.feri@um.si.

- lahko zahteva vpogled in popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov
ali poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost osebnih podatkov, in sicer s pisnim
obvestilom  na  naslov UM  FERI,  Koroška  cesta  46,  2000 Maribor ali elektronskim
sporočilom na naslov rosus.feri  @  um.si  .

- lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu,  če meni, da obdelava osebnih podatkov
krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

- se bodo osebni podatki obdelovali izključno s strani UM FERI in ne bodo posredovani
tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje.

- se bodo osebni podatki obdelovali v zgoraj opredeljene namene do preklica.
- je  pooblaščenec  za  varstvo  podatkov  Univerze  v  Mariboru  doc.  dr.  Miha  Dvojmoč

(dpo@um.si).

http://rosus.feri.um.si
e-pošta: rosus.feri@um.si
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OBVESTILO O FOTOGRAFIRANJU IN SNEMANJU

Na dogodku bo z namenom promocije dogodka, fakultete in poročanja  o  dogodku  potekalo
fotografiranje in snemanje. Fotografije in posnetki se bodo nanašali na dogodek na
splošno in ne na posamezne udeležence. UM FERI posnetke shranjuje tako dolgo, kot je
potrebno za namen, za katerega so bili narejeni, ali tako dolgo in za take namene, kot
dovoljuje veljavna zakonodaja. 

Udeleženec s podpisom potrjuje seznanjenost s snemanjem in fotografiranjem konference,
s sodelovanjem na konferenci pa soglaša s tem namenom obdelave. UM FERI bo fotografije
in videoposnetke, ki se na dogodku posnamejo, uporabil v promocijske in izobraževalne
namene,  za  kar  udeleženec  ne  bo  prejel  nobenega  plačila  ali  kadarkoli  v  bodoče
uveljavljal  odškodnine.  UM  FERI  si  pridržuje  pravico,  da  posnetke  uporabi  v
kakršnikoli  obliki  in  na  kakršenkoli  način.  Pridobljen  avdio-vizualni  material  se
lahko  uporabi  v  naslednjih  medijih  oziroma  za  naslednje  namene:  televizijska
distribucija,  distribucija  preko  svetovnega  spleta,  objava  v  tiskovinah  in  drugih
publikacijah, objava v oglasnih materialih. 

Datum: Podpis:

Žig:

Kotizacija za konferenco ROSUS 2020 znaša po udeležencu 60,00 € (prijave
do 20.2.2020) in 80,00 € (prijave po 20.2.2020). DDV ni vključen v ceno.

Račun za kotizacijo bo organizator izstavil po konferenci na osnovi
prijavnice, ki velja kot naročilnica. V kotizacijo je vključena udeležba
na strokovni konferenci ROSUS 2020, zbornik prispevkov, kosilo, napitki
in prigrizki med odmori.

Prijave in podrobne informacije
Konferenca ROSUS 2020, UM FERI, Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Elektronska pošta: rosus.feri@um.si
Kontaktna oseba: Jurij Munda
Telefon: (02) 220 7489

http://rosus.feri.um.si
e-pošta: rosus.feri@um.si
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