Suglasnost u nastavku ispunjava/daje i vlastoručno potpisuje isključivo jedan od roditelja /
zakonskih skrbnika učenika – podnositelja zahtjeva za dodjelu stipendije

SUGLASNOST RODITELJA / ZAKONSKOG SKRBNIKA UČENIKA
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU STIPENDIJE
I OBRADU OSOBNIH PODATAKA
(u daljnjem tekstu: Suglasnost)

Ova Suglasnost daje se za potrebe podnošenja prijave na Javni natječaj za dodjelu
stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ učenicima na srednjoškolskom obrazovanju
za školsku godinu 2018./2019. (u daljnjem tekstu: Javni natječaj), odnosno zahtjeva
za dodjelu stipendije Zakladi „Hrvatska za djecu“ za školsku godinu 2018./2019.

Suglasnost se daje za prijavu sljedećeg učenika na Javni natječaj:
Ime i prezime učenika:

____________________________________

OIB učenika:

____________________________________

Suglasnost daje i potpisuje:
Ime i prezime roditelja /
zakonskog skrbnika:

____________________________________

OIB roditelja/zakonskog skrbnika:

____________________________________

Povezanost/srodstvo s učenikom:

____________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem:
(i) da sam u cijelosti upoznat/a i suglasan/na sa sadržajem prijave na Javni
natječaj (zahtjeva za dodjelu stipendije) koju naprijed navedeni učenik –
podnositelj zahtjeva za dodjelu stipendije podnosi Zakladi „Hrvatska za
djecu“
(ii) da sam suglasan/na da naprijed navedeni učenik – podnositelj zahtjeva za
dodjelu stipendije podnese prijavu na Javni natječaj (zahtjev za dodjelu
stipendije)
(iii) da sam suglasan/na da se Zakladi „Hrvatska za djecu“, za potrebe provedbe
Javnog natječaja, a putem prijave na Javni natječaj (zahtjeva za dodjelu
stipendije) ustupe traženi osobni podaci ostalih članova obitelj / zajedničkog
kućanstva te da se prijavi na Javni natječaj (zahtjevu za dodjelu stipendije)
prilože svi potrebni dokumenti (preslike istih) kojima se dokazuje istinitost
podataka navedenih u prijavi na Javni natječaj (zahtjevu za dodjelu
stipendije)
(iv) da su svi ostali punoljetni članovi mojeg zajedničkog kućanstva upoznati s
činjenicom da naprijed navedeni učenik namjerava podnijeti prijavu na Javni
Tekst ove Izjave usklađen je s čl. 6 st. 1 točka a, čl. 7, čl. 9 st. 2 točka a te čl. 13 Uredbe (EU) 2016/679
Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom
kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine
(Službeni list Europske unije, L119/1).

1/2

natječaj te da su prethodno informirani o tome koji su njihovi osobni podaci
iskazani u takvoj prijavi (zahtjevu za dodjelu stipendije), odnosno koji će
dokazni dokumenti koji sadrže njihove osobne podatke biti priloženi prijavi
na Javni natječaj (zahtjevu za dodjelu stipendije) te da raspolažem
prethodno pribavljenim suglasnostima svih takvih članova u naprijed opisanu
svrhu.
Svojim potpisom ove Suglasnosti ujedno potvrđujem da su mi poznati identitet i
kontaktni podaci Zaklade „Hrvatska za djecu“ te detalji Javnog natječaja koji
Zaklada „Hrvatska za djecu“ provodi u skladu sa svojom svrhom propisanom
Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15). Također potvrđujem da sam
upoznat s pravom da u svakom trenutku tijekom postupka obrade prijave na Javni
natječaj, odnosno zahtjeva za dodjelu stipendije mogu zatražiti pristup mojim
osobnim podacima i osobnim podacima mojeg malodobnog djeteta / moje
malodobne djece te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade mojih osobnih
podataka i osobnih podataka mojeg malodobnog djeteta / djece, kao i pravo na
podnošenje prigovora na obradu mojih osobnih podataka i mojeg malodobnog
djeteta / djece.
Ova Suglasnost dana je dobrovoljno te sam upoznat/a da ju u svakom trenutku
mogu povući te tražiti prestanak daljnje obrade mojih osobnih podataka, kao i
osobnih podataka mojeg malodobnog djeteta / djece. Povlačenje Suglasnosti ne
utječe na zakonitost obrade istih koja se temeljila na Suglasnosti prije nego li je
povučena.

U _______________________________ _______________________________
/ mjesto i datum ispunjavanja i potpisa Suglasnosti /

/ potpis davatelja Suglasnosti /
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