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Sporočilo izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih 

Navodila za izpolnjevanje 

  Prvi del sporočila izpolni izvajalec izobraževalnega programa, ki je za izvedbo prejel subvencijo na podlagi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. 

  Drugi del sporočila izpolni izvajalec izobraževalnega programa s pomočjo udeležencev; podatke vpiše, če: 

a. je bil udeleženec na dan 12. 3. 2022 star 55 let ali več, 

b. je imel udeleženec na dan 12. 3. 2022 stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, 

c. se je udeleženec udeleževal izobraževalnega programa v skladu s pogoji zadostnosti udeležbe, ki so določeni v javnem razpisu za dodelitev subvencij. 

  Udeleženci vpišejo svoj elektronski naslov, če se strinjajo z namenom zbiranja tega podatka in če elektronski naslov imajo. 

  Izvajalec izobraževanja udeležence pred podpisom opozori na Informacijo o obdelavi osebnih podatkov (spodaj) in na soglasje, ki ga dajejo s podpisom. 

  Udeleženec se pri svojih podatkih lastnoročno podpiše.  

  Izvajalec izobraževanja naj udeležencem pojasni: 

 da bodo udeleženci digitalni bon '22 pridobili, če izpolnjujejo pogoje iz točk a., b. in c. zgoraj. Unovčili ga bodo lahko šele po tem, ko bo Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo (SDP) njihove podatke 
sporočila Finančni upravi Republike Slovenije (kar se ne bo zgodilo pred potekom sedem dni od dneva, ko bo SDP prejela ta dokument), 

 da za unovčitev digitalnega bona '22 upravičenec potrebuje Izjavo o unovčitvi digitalnega bona '22. 

  Izvajalec izobraževanja to sporočilo pošlje po pošti na naslov organa, pristojnega za informacijsko družbo (Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, Ljubljana), iste podatke, razen 
lastnoročnega podpisa, pa tudi prek spletnega obrazca na portalu SPOT. 

 
Informacija o obdelavi osebnih podatkov 

To sporočilo bo izvajalec izobraževanja poslal Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo (SDP). Podatke iz tega sporočila bo SDP vnesel v zbirko osebnih podatkov (evidenco upravičencev do digitalnega bona '22 – 
udeležencev subvencioniranih izobraževalnih programov). Podatke iz te zbirke bo SDP posredoval Finančni upravi Republike Slovenije (FURS), ki jih bo vnesla v evidenco digitalnih bonov '22. 

Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov, ki jo vodi SDP, se zbirajo in obdelujejo z namenom analize učinkovitosti digitalnega bona '22 in analize digitalne vključenosti. Anonimizirane podatke iz te zbirke lahko obdeluje SDP za 
analizo učinkovitosti digitalnega bona '22. V okviru tega se lahko vaši kontaktni podatki uporabijo za pošiljanje vabil k izpolnjevanju anonimnih anketnih vprašalnikov. Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov, ki jo vodi FURS, se 
zbirajo in obdelujejo z namenom evidentiranja upravičencev in unovčitev digitalnega bona '22 (izvaja FURS) ter za potrebe inšpekcijskega nadzora (izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije). Podatki se iz obeh zbirk izbrišejo 
oziroma trajno uničijo po petih letih od konca veljavnosti digitalnega bona '22. Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov: 23. in 28. člen Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. 

Dostop do svojih osebnih podatkov v navedenih zbirkah lahko zahtevate na naslednje načine: 
  za podatke v evidenci, ki jo vodi SDP: Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.sdp@gov.si, telefon: 01 555 58 00, 

  za podatke v evidenci, ki jo vodi FURS: 

  prek spletnega portala eDavki, 

  na naslovu: Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, e-naslov: gfu.fu@gov.si, telefon: 01 478 38 00. 

Pod pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) lahko od navedenih organov zahtevate tudi popravek, izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). 
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Podatki o izvajalcu izobraževalnega programa 

 
Naziv organizacije 

 

Davčna številka 

 

 
Sedež 
(ulica in hišna št.) 

 

 
Poštna številka in kraj 

 

 
Elektronski naslov 

 

Kontaktna oseba 
(ime, tel. št., e-naslov) 

 

 

Podatki o izobraževalnem programu 

 
Številka pogodbe o financiranju 

 

Datum začetka izvajanja 

 

Kraj izvajanja 

 

Izjavljam, da sem za udeležence, navedene na naslednji strani tega sporočila, preveril, da izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 27. člena Zakona o spodbujanju 

digitalne vključenosti in pogoje zadostnosti udeležbe, določene v javnem razpisu. 

 

____________________________________ 
(podpis odgovorne osebe izvajalca izobraževanja in žig) 

 

______________________________ 
(datum)



 
Podatki o udeležencih zgoraj navedenega izobraževalnega programa 

Soglasje udeleženca izobraževanja: 
S podpisom soglašam, da Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo: 

  lahko v Centralnem registru prebivalstva preveri, ali sem na dan 12. 3. 2022 imel/-a stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, 
  moje podatke zbira v evidenci iz drugega odstavka 28. člena Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, 
  anonimizirane podatke uporabi za analizo učinkovitosti digitalnega bona '22 in analizo digitalne vključenosti, kontaktne podatke pa samo za pošiljanje vabil k izpolnjevanju anonimnih 

anketnih vprašalnikov. 

zaporedna 
št. 

ime in priimek EMŠO naslov stalnega prebivališča elektronski naslov1 podpis udeleženca 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

                                                           
1
 Elektronski naslov se vpiše, če ga udeleženec uporablja in če se strinja, da mu SDP na ta naslov pošlje vabilo k izpolnjevanju anonimnega anketnega vprašalnika. 


