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Obrazec za predloge za Prešernove nagrade študentom za leto 2019 

 

Članica Univerze v Ljubljani  

Naslov predlaganega dela  

Avtor/ji  

Mentor  

Somentor  

Ocenjevalec 1  

Ocenjevalec 2  

Kratek povzetek  

    Področje predlaganega dela 
(označiti) 

 
   - naravoslovje 

 
- družboslovje 

     - biomedicina in biotehnika - humanistika in izobraževanje 

    - tehnologija   - umetnost 

Predlog za člana področne 
komisije in njegov kontakt 
(habilitiran visokošolski učitelj, ki 
ne sme biti mentor ali ocenjevalec 
predlaganega dela) 

 

Kontaktna oseba  
članice univerze 
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 Podatki o avtorju (dodati ločeno za vse avtorje) 
 

Ime in priimek  

a) telefon*  

b) elektronski naslov*  

* sporočite vsaj en kontaktni podatek 
 
 
Privolitev za obdelavo osebnih podatkov  
 
Soglašam, da članica Univerze v Ljubljani (navedena v 1. vrstici obrazca za predloge za Prešernove nagrade 
študentom za leto 2019), Komisija za Prešernove nagrade študentom in Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 
12, Ljubljana (v nadaljevanju: univerza) v postopku podeljevanja Prešernovih nagrad študentom za leto 
2019: 
 
- obdelujejo moje osebne podatke (ime, priimek, naslov dela, telefon in/ali elektronski naslov) za namen 

izvedbe tega postopka, vključno z vabljenjem na podelitev, v kolikor bo moje delo nagrajeno; 
      DA   NE (obkroži) 
- obdelujejo moje osebne podatke (ime, priimek, članica, naslov dela) za namen obveščanja javnosti, v 

kolikor bo moje delo nagrajeno. 
DA   NE (obkroži) 

 
 
V kolikor z obdelavo vaših osebnih podatkov za namen izvedbe postopka podelitve nagrad ne soglašate, 
ne morate kandidirati za Prešernovo nagrado. 
 
Vaše osebne podatke bomo hranili 5 let od zaključka postopka izbora in podelitve nagrad, če bo vaše 
delo nagrajeno pa bomo vaše osebne podatke (ime, priimek, članica, naslov nagrajenega dela, leto) hranili 
trajno. 
Privolitev za uporabo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete, kar ne vpliva na zakonitost 
obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Glede svojih osebnih podatkov imate 
pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa in prenosljivosti (vključno s pravico 
do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Preklic privolitve ali vlogo za 
uveljavljanje vaših pravic podate pisno na e-naslov: rektorat@uni-lj.si.  
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov na univerzi je Klemen Kraigher Mišič (INFO HIŠA d.o.o.) - 
dpo@uni-lj.si. 
 
Datum:                                       Podpis: 

 

mailto:rektorat@uni-lj.si

