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Псно српеха с нартојањима да портанете наш ртсдент
жели Вам Факслтет педагошких наска Унивепзитета с Кпагсјевцс

__________________________
(Потпис кандидата)
Број конкурсне пријаве: 02 - _________
Јагодина, __________ 2017. године.
Примио
________________________

__________________________
(Контакт телефони)
__________________________
(E-mail адреса)

женски

Сагласност за давање права прикупљања и обраде података о личности:
Овим путем изјављујем да сам добровољно дао-ла личне податке овлашћеном
лицу приликом пријаве на конкурс за упис у прву годину мастер академских студија за
школску 2017/2018. годину.
Сагласан-на сам да Факултет похрани личне податке о мени наведене у овом
упитнику у папирној и електронској форми, укључујући националну припадност, пол и
ЈМБГ уколико се ови подаци налазе у попуњеном формулару, као и да њима располаже
у сврху вођења евиденције о мојим обавезама и резултатима током студирања и у сврху
самоевалуације.
Факултет се обавезује да добијене податке неће учинити доступним
неовлашћеним лицима.
Сагласан-на сам да сви подаци из овог формулара буду прослеђени матичном
универзитету и Републичком заводу за статистику и да ове установе надаље располажу
њима у складу са законом и захтевима надлежног министарства, те да добијене податке
не учине доступним неовлашћеним лицима.

Јагодина, ____________ 2017. године
____________________
(Потпис кандидата)

