RAZPIS ZA INOVATIVNA MSP PODJETJA
Cross-border Acceleration Bridge/Most
čezmejnega pospeševanja – Program
za inovativna MSP podjetja CAB 2019
Postanite del rastočega mednarodnega podjetniškega ekosistema

Progetto standard co-finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.
Standardni projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

CAB – ČEZMEJNI POSPEŠEVALNIK ZA VEČJO RAST
OKVIR PROGRAMA
CAB RAZPIS ZA inovativna MSP PODJETJA je razvit v okviru projekta CAB (Crossborder Acceleration
Bridge), ki ga financira program Interreg Italija-Slovenija 2014-2020 s ciljem podpirati MSP podjetja z
inovativnimi projekti, ki se opirajo na specifične značilnosti programskega območja Italija – Slovenija.
Standardni projekt CAB je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. CAB izvajajo
usposobljena podjetja v italijansko – slovenskem partnerstvu:
V ITALIJI:
• Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico (Raziskovalni in tehnološko
prenosni center Friuli Innovazione) – VODILNI PARTNER
• Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Management (Ca ‘Foscari Univerza v Benetkah –
Oddelek za management)
• Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e
Statistiche “Bruno de Finetti” (DEAMS) (Univerza v Trstu – Oddelek za ekonomijo, podjetništvo,
matematiko in statistične študije “Bruno de Finetti”)
• Gruppo Euris S.p.A.
In v SLOVENIJI:
• ABC Accelerator d.o.o. Ljubljana
• Univerza na Primorskem – Fakulteta za management Koper (University of Primorska – Faculty of
Management)
• Gospodarska zbornica Slovenije (Chamber of Commerce and Industry of Slovenia)
• Smart Com d.o.o.
POSPEŠITE RAST VAŠEGA PODJETJA Z VODILNIMI PREDSTAVNIKI NA PODROČJU INOVACIJ
IN ČEZMEJNEGA TRŽIŠČA!
Razpis CAB je namenjen inovativnim MSP podjetjem, ki želijo pospešiti svoje poslovanje s pomočjo
priložnosti, ki jih ponuja čezmejno programsko območje.
CAB ponuja šestmesečni pospeševalni program za 10 inovativnih projektov ki jih bodo prijavila podjetja.
Program pospeševanja bo potekal tako v Sloveniji (Ljubljana) kot v Italiji (v Furlaniji – Julijski Krajini
in Benečija).
Program se osredotoča na edinstvene značilnosti, ki jih ponuja programsko območje, še posebej:
• Slovenija predstavlja idelano okolje za razvj trga, kjer imajo podjetja možnost preverjati nove
poslovne modele/produkte/storitve;
• Italija z ustaljenim ekonomskim razvojem in tako ponuja pomembne temelje za razvoj podjetij. V
tem oziru še posebej severna Italija predstavlja idealno izhodišče za vstop na mednarodno tržišče v
večjem obsegu;
Interesna, vendar ne izključujoča, področja razpisa CAB predstavljajo umetna inteligenca (AI),
strojno učenje (machine learning) in internet stvari (internet of things), masovni podatki (big data),
blockchain tehnologija, informacijske in komunikacijske tehnologije (ICT), pametne aplikacije za
industrijo (Industry 4.0).

KAJ PONUJAMO1?
1. Vrhunsko mentoriranje in usposabljanje na področju zgodnje internacionalizacije (soft-landing
podjetij SLO-ITA)
Z namenom, da izbranim ekipam podjetnikov ponudimo učinkovito mednarodno rast, bo vsakemu
sodelujočemu projektu v programu dodeljen »vodilni mentor« - vodilna oseba ekipe za obdobje šestih mesecev programa. Dodeljen bo tudi »regionalni mentor«, ki bo upravičence vodil v raziskovanju
posebnosti partnerskih držav programskega območja. V skladu s potrebami bo podjetjem dodeljen še
dodatni mentor oziroma svetovalec s specifičnimi podjetniškimi oziroma tehnološkimi kompetencami.
2. Dostop do edinstvene mreže pridruženih organizacij, poslovnih združb in raziskovalnih inštitucij
Prvi del programa (prvo tromesečje) bodo namenjeni pospeševalnemu programu v Sloveniji, tekom
katerega bodo ekipe sodelovale na intenzivnem usposabljanju (CAB Bootcamp) in predstavitvenem
dnevu (Demo Day), kjer bodo prisotni tudi mednarodni vlagatelji in novinarji. Oba dogodka bosta
potekala v Ljubljani (SLO) v organizaciji ABC pospeševalnika. Drugi del programa (drugo tromesečje)
se bo izvajal v Italiji v organizaciji Friuli Innovazione in Ca’ Foscari Univerze in bo osredotočen na
pospešen vstop projekta na trg (go to market) in njegovo širitev. Poleg tega bodo mentorirani projekti
sodelovali na mednarodnem dogodku »CAB EXPO«, ki se bo predvidoma odvijal v Benetkah julija 2019.
3. Dostop do zasebnih kapitalskih sredstev in strateških poslovnih povezav na osnovi vključitve
vlagateljev in poslovnih združb z obeh strani meje (Italija in Slovenija).
CAB pospeševalni program bo MSP podjetjem omogočil potencialne pridobitvene možnosti sodelovanja z vodilnimi predstavniki industrije, ki jih predstavljajo podjetja v nadaljevanju:
V Italiji:
• ARISTONCAVI S.p.A.
• DANIELI GROUP S.p.A.
• AQUAFIL S.p.A.
• ASALASER - Laserterapia e apparecchiature medicali Srl
• CAREL INDUSTRIES, S.p.A.
• IRINOX, S.p.A.
v Sloveniji:
• BTC, d.d.
• PETROL, d.d.
• TELEKOM, d.d.
• TRIGLAV, d.d.
4. Dostop do kombiniranega čezmejnega programa
CAB pospeševalni program predstavlja kombiniran čezmejni program, ki poteka tako na licu mesta
kot tudi virtualno preko spleta.
Webinarji bodo potekali 1:1 preko spleta in na licu mesta s poudarkom na sledečih področjih:
• Proces vitkega inoviranja (lean innovation process)
• Vstop na trg (Go To market)
• Dostop do virov financiranja (access to finance)
• Pristop oblikovalskega razmišljanja (design thinking approach)
• Strateško razmišljanje in vodenje inovativnih ekip (strategic thinking and leadership)
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Opis storitev ki so na voljo v 2. CAB programu pospeševanja za MSP-je z inovativnimi projekti

PAKET STORITEV:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dostop do potencialnih investicij
Dostop do potrošnikov / trgov skozi dogodkov mreženja (npr. Demo Day, Expo Day)
Predstavitve potencialnim distributerjem in partnerjem
Dostop do znanja (ABC program pospeševanja) in inovacijskega mišljenja
Predstavitev inovativnega okolja in razmišljanja
Dostop do podatkov & živega laboratorija (Living Lab)
Kombiniran program (na licu mesta in preko spleta)
Dostop do mentorjev (vodilni mentorji, strokovni in izkušeni mentorji, strokovnjaki s področij
specifičnih tehnologij, regionalni mentorji)
• Dostop do usposobljenih kadrov

ČASOVNICA CAB POSPEŠEVALNEGA PROGRAMA

Program bo trajal 6 mesecev (3+3) od januarja 2019 do julija 2019

DECEMBER 2018

APRIL 2019

JULIJ 2019

2. CAB CALL

Demo Day
v Ljubljani

CAB Expo
v Benetkah

JANUAR 2019 BOOTCAMP
1.faza
ABC Accelerator CAB Point )

APRIL 2019
2. faza(Friuli Inn. & CA’Foscari CAB
Points)

POSTOPEK IN PRIJAVA

Pričakujemo prijave MSP2 podjetij z inovativnimi projekti v programskem območju.
Končni rok za prijavo je 20. januar 2019, 23:59:00 po srednjeevropskem poletnem času (CEST).
Vse prijave je potrebno oddati v angleškem jeziku preko platforme F6S na spodnji povezavi:

PRIJAVA
Prijav v papirni obliki ne bomo obravnavali.
Rezultate ocenjevanja bomo sporočili neposredno prijaviteljem do 25. 01. 2019.
UPRAVIČENCI / KOGA IŠČEMO?
Iščemo MSP z inovativnimi projekti za nadaljnji razvoj tekom šestmesečnega čezmejnega programa
pospeševanja. Ukvarjate se s točno določenim tržnim izzivom in imate pripravljeno analizo trga.
Pripravljen imate delujoči prototip oziroma minimalni zadovoljivi produkt (MVP). Delujete na področju
Italije ali Slovenije in ste motivirani za ustanovitev pravne osebe v Italiji ali Sloveniji in potencialno rast
v teh dveh državah.
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Glede na EU definicijo MSP-jev

MSP-ji ki kandidirajo z inovativnimi projekti morajo imeti:inovativna zagonska podjetja, zavedena v
registru inovativnih podjetij (velja za italijanska podjetja)
• Pripravljeno analizo trga
• Razpoložljivost sodelovanja MSP referentov
• Ustrezno velikost ekipe, ki se udeležuje CAB programa (min. 2 osebi, ki sodeluje v šestmesečnem
programu)
• Dobro znanje angleščine, saj bo čezmejni program potekal v angleščini
Pogoji sodelovanja MSP:
• ustanovljena pravna oseba v Sloveniji ali Italiji na območju programa3 (ali pripravljenost prenesti4
pravno osebo na programsko območje v primeru izbire v Program pospeševanja CAB)
• obstoj podjetja vsaj 5 let
• promet najmanj 5 milijonov evrov ali 20 zaposlenih
MERILA ZA POTRJEVANJE
Predhodno in ocenjevalno fazo inovativnih projektov – ki bodo na kratko opisani v prijavnem obrazcubo izvajal CAB-ov strokovni odbor na osnovi sledečih kriterijev:Potencial za rast v obeh ciljnih državah
• Potencial za rast v obeh ciljnih državah
• Obravnava točno določenega izziva
• Analiza trga
• Primernost za mednarodni trg
• Pripravljen delujoči prototip (MVP)
• Inovativnost poslovne ideje
ZAHTEVE ZA DRŽAVNO POMOČ
Pomen državne pomoči za program pospeševanja CAB v skladu z uredbo o pomoči de minimis
• Podporne storitve v okviru programa pospeševanja CAB se upoštevajo po uredbi de minimis. Tekom
prijave morajo kandidirana podjetja predložiti naslednje dokumente po e-pošti: 1) technoseed@
friulinnovazione.it - za italijanske kandidate in 2) info@abc-accelerator.com - za slovenske kandidate:
o
Izjava5 o pomoči prejeti po pravilu de minimis;
o
Poročilo o registraciji podjetja (»VISURA CAMERALE« - obvezno za podjetja IT);
• Do 10 izbranih upravičencev bo kot del projekta »CAB« -1473185408 prejelo posredno pomoč de
minimis v obliki usposabljanja (online in na licu mest) in ena-na-ena podporne storitve (mentorstvo,
treniranje) v vrednosti 10.000 EUR kot del pilotnega ukrepa, imenovanega »Program čezmejnega
pospeševanja inovativnih projektov MSP - CAB«.
• Če upravičenec v zadnjih 3 koledarskih letih presega višino 200.000 EUR prejete pomoči de minimis,
bo izključen iz programa
DODATNE SMERNICE CAB PROGRAMA
• Ključni pogoj za udeležbo je, da se podjetje MSP zavezuje, da bo v celoti sodelovalo v programu in
bo fizično prisotno na CAB Bootcampu, in na DEMO DAY v Ljubljani in na končnem dogodku CAB EXPO
v Benetkah.
• Udeleženci bodo sami krili potne stroške, nastanitev in prehranske stroške ter osebne stroške. CAB
točke bodo podjetju zagotavljale logistično in lokalno podporo med svojim sodelovanjem v aktivnostih
programa pospeševanja.
• Jeziki v uporabi: italijanščina, slovenščina in angleščina.

https://www.ita-slo.eu/it/programma/area-programma
Pravna oseba podjetja mora bit prenešena v 60 dneh od začetka dejavnosti programa pospeševanja
5
Obrazec za samo deklaracijo je na voljo na naslednji povezavi (Friuli Innovazione CAB POINT).
Za slovenske prijavitelje so na voljo sledeča navodila
3
4

PARTNERSKA PODJETJA
ARISTONCAVI S.p.A.
http://www.aristoncavi.com/
Eden najpomembnejših neodvisnih proizvajalcev električnih kablov z gumeno izolacijo iz gume za
nizko in srednjo napetost. Aristoncavi ima vodilno vlogo v nekaterih tržnih segmentih na področju
izdelave kablov za “posebne aplikacije”. V zadnjih letih je podjetje dalo poudarek na tehnološke
razvoju s krepitvami tehničnega oddelka s posebnim poudarkom na raziskavah in razvoju (R&D) kablov,
namenjenih za industrijo in storitvene sektorje.
DANIELI GROUP S.p.A.
https://www.danieli.com/
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. oblikujejo, izdelujejo in prodajajo naprave za železarsko in
kovinarsko industrijo po vsem svetu. Oblikujejo in izdelujejo naprave za različna področja delovanja,
npr. rudniki, naprave za izdelavo peletov, plavžne peči; odpadni drobilniki; jeklarne za proizvodnjo
tekočega jekla in kontinuirno litje, plošče in tanke plošče. Podjetje prav tako oblikuje in izdeluje
naprave za valjarne za dolge proizvode in brezšivne cevi; cevi za varjene cevi; vroče in hladne valjarne
za ploščate izdelke; procesne linije za ploščate izdelke; ter naprave za dimenzijsko preverjanje in za
neporušitveno kontrolo kakovosti, kot tudi naprave za kondicioniranje. Poleg tega zagotavlja naprave za
sekundarno obdelavo, kot so lupljenje, ravnanje, slojevanje in risanje; kovanje, ekstruzijske stiskalnice
za železne in neželezne materiale; naprave za vzdolžno rezanje in za transverzalno rezanje; sistemi za
avtomatizacijo naprav; žerjavi in dvigala.
AQUAFIL S.p.A.
http://www.aquafil.com/
Aquafil S.p.A. proizvaja poliamide. Nudi filamente za tekstilne talne obloge za proizvajalce preprog
in sintetična vlakna za oblačila, kopalke in športna področja. Podjetje prav tako nudi inženirske
storitve, kot je dobava celotnih proizvodnih obratov; dobava odsekov posameznih komponent ali
naprav; usposabljanje upravljavcev naprav; posodobitev in optimizacijo obratov ter povečanje obsega
kemičnih naprav in opreme. Poleg tega ponuja storitve obdelave odpadne vode, vključno z nevarnimi
in nenevarnimi odpadki iz oljne vode, drugimi nevarnimi in nenevarnimi odpadki, tekočimi odpadki,
kislinami in nevarnimi substancami. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1965 in ima sedež v Arcu v Italiji.
Ima proizvodne zmogljivosti v Italiji, Združenih državah, Nemčiji, Združenem kraljestvu, Sloveniji, na
Hrvaškem, na Kitajskem in na Tajskem. Aquafil S.p.A deluje kot hčerinsko podjetje Space3 S.p.A.
ASALASER | Laserterapia e apparecchiature medicali, Srl
https://www.asalaser.com/
Od leta 1983 se trudimo postati mednarodni sinonim na področju laserske terapije in magnetne terapije
za multidisciplinarno uporabo. ASAlaser pomeni specializacijo – tj. razvoj terapevtskih rešitev na
osnovi laserskih virov in magnetnih polj – in predvsem raziskave: integrirane in proste, avtoritativne
in odprte, s povezavo znanosti in proizvodnje (razvoj izdelkov), teorije in aplikacije, etike in trga.
Naša naloga je postati osrednje referenčno podjetje na področju strokovnega znanja, proizvodnje in
razvoja terapevtskih rešitev temelječih na laserskih virih ter magnetnih poljih s pomočjo nenehnih
multidisciplinarnih raziskav in deljenja znanja s specialisti za zdravje ljudi in veterinarji.
CAREL INDUSTRIES S.p.A.
www.carel.com
Carel Industries S.p.A. razvija in spodbuja kontrolne sisteme in rešitve za HVAC/R sektor v Italiji in na
mednarodnem trgu. Podjetje proizvaja programske kontrolnike, sobne terminale in terminale za enote,
parametrične klimatske kontrole, hladilne parametrične kontrolnike, izotermične in adiabatne naprave za
vlaženje, sisteme za obdelovanje vode, daljinske upravljalnike in monitorne sisteme, priključne izdelke,
senzorje in zaščitne naprave, elektronske ekspanzijske ventile in gonilnike, krmilnike in pretvornike
hitrosti, električne plošče in zastarele izdelke, kot tudi kontrolne rešitve za temperaturo, vlažnost in

pritisk. Proizvaja tudi sistemske rešitve za energetsko upravljanje svetlobe in sisteme za vodni pretok
kot tudi rešitve za ohišja, hladilne komore in kondenzacijske enote. Podjetje je bilo ustanovljeno leta
1973 in ima sedež v kraju Brugine, Italija. Carel Industries S.p.A. je podružnica Carel S.p.A..
IRINOX, S.p.A.
www.irinox.com
Irinox je podjetje, specializirano za proizvodnjo električnih ohišij in hitrih ohlajevalnikov (blast
chillers). Je tržni vodja na obeh področjih in merilo za kakovost v vseh svojih izdelkih. Podjetje je bilo
osnovano na osnovi pionirske vizije in prepoznavanje potreb potrošnikov. Nenehno spreminjajoč trg je
pripomogel k temu, da je Irinox postalo vodilno podjetje na področju hitrih ohlajevalnikov in sistemi za
konserviranje hrane za domačo in industrijsko rabo ter električnih ohišij iz nerjavečega jekla. Skupina
je neprestano napredovala in dosegla pomembne rezultate: preko 45.000 uspešnih instalacij po celem
svetu; osebje, ki ga sestavlja več kot 160 usposobljenih ljudi, kar prispeva k uspehu na vsakodnevni
ravni: 1 produkcijska enota na skupno 15.000 m2 v pokrajini Treviso, Italija.
BTC d.d.
http://www.btc.si/
BTC je odprta, moderna in uspešna družba, ki napredno poslovno kulturo gradi na inovativnosti, družbeni
odgovornosti in trajnostnem razvoju. Poslovno rast dosegajo z neprestanim razvojem nakupovalnih
središč, z logistično dejavnostjo in s celovitim upravljanjem s poslovnimi prostori. V okviru Misije:Zeleno
narekujejo odgovorne okoljske prakse in podpirajo širše družbene pobude. Odprti so za nove ideje,
inovacije, nova sodelovanja in povezovanja.
PETROL d.d.
http://www.petrol.si/
Petrol, vodilno slovensko energetsko podjetje, je glavni strateški dobavitelj nafte in drugih energentov
na slovenskem trgu. Glavna smer razvoja skupine Petrol je uvedba novih energetskih dejavnosti, še
posebej prodaja plina, toplote in elektrike, a dolgoročno tudi obnovljivih virov energije. Naša naloga je
doseči vodilno mesto na področju kvalitete in razvoja celotne dobave energije in modela bencinskega
servisa s prodajalno v jugovzhodni Evropi, z nadpovprečno zadovoljnimi strankami.
TELEKOM d.d.
http://www.telekom.si/
Telekom Slovenije je celovit ponudnik komunikacijskih storitev v Sloveniji. Priznan je kot vodilno
podjetje pri uvedbi in povezavi novih generacij mobilnih in stacionarnih komunikacijskih storitev,
sistemske integracije in storitev računalništva v oblaku ter multimedijske vsebine. Kot vrednota
Telekoma Slovenije igra trajnostni razvoj pomembno vlogo pri opredelitvi naše razvojne strategije in
predstavlja sestavni del naših operacij. Trajnostno vodenje naših vplivov na gospodarstvo, družbo in
okolje predstavljajo del razvojne strategije in sestavni del operacij Skupine Telekom Slovenije.
TRIGLAV d.d.
https://www.triglav.si/
Skupina Triglav je vodilna zavarovalno-vlagateljska skupina v Sloveniji in v Jadranski regiji ter ena
vodilnih skupin v jugovzhodni Evropi. Dinamičen razvoj novih vrst poslovanja predstavlja osnovo za
dolgoročni razvoj Skupine, ki istočasno deluje dobičkonosno in varno.
CAB KONTAKTNE TOČKE
Dodatne informacije in pojasnila so na voljo v naslednjih CAB kontaktnih točkah v SLOVENIJI in ITALIJI
• CAB TOČKA DEŽELE FURLANIJA-JULIJSKA KRAJINA
v prostorrih FRIULI INNOVAZIONE:
Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli
Via J. Linussio, 51
33100 Udine
E-naslov: technoseed@friulinnovazione.it

• CAB POINT SLOVENIJA
ABC ACCELERATOR LJUBLJANA
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
E-naslov: info@abc-accelerator.com
• CAB POINT VENETO
(Temporary contact):
Dipartimento di Management
dell’Università Ca’ Foscari Venezia
Fondamenta S. Giobbe, 873,
30121 Cannaregio, Venezia VE
Mail: cab@unive.it
SMERNICE:
• Ob koncu pospeševalnega programa se mora glavna pisarna ali lokalna enota na novo ustanovljenih
start-up podjetij nahajati na programskem območju (Slovenija – Italija).
• Glavni pogoj za udeležbo je, da se zagonsko podjetje zaveže k polnemu sodelovanju v programu in
bo fizično prisotno na CAB usposabljanju (bootcamp) in na zaključni predstavitvi na predstavitvenem
dogodku (DEMO DAY).
• Podporne storitve v okviru pospeševalnika CAB so opredeljene v Uredbi de minimis.
• Potne stroške, stroške namestitve in hrane ter osebne izdatke krijejo udeleženci sami. Točke Cab
bodo ekipam zagonskih podjetij nudile logistično in lokalno podporo med udeležbo v dejavnostih
programa pospeševanja.
• Delovni jeziki: italijanščina, slovenščina in angleščina.

Priloga A

Informacije o obdelavi osebnih podatkov
V skladu s 13. členom Uredbe EU 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov – SUVP)
1. Namen obdelave
Friuli Innovazione kot vodja projekta obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo na klice, obvestila,
povabila, prijave, zahteve po informacijah, dovoljenja, omejitve odgovornosti in podobnimi podatki, povezanih s posebnim projektom. Ti podatki so obdelani v skladu z vašo privolitvijo v skladu s
členom 6(1a) SUVP.
V skladu z določitvami, predvidenimi v SUVP in zakonskem odloku št. 196 z dne 30. junija 2003 in
spremembami in dopolnitvami (»Zakonik o varstvu osebnih podatkov«, od tu dalje: Zakonik), ste
tako seznanjeni s tem, da bo center Friuli Innovazione, s sedežem v ulici Jacopo Linussio 51 - 33100
Udine/Videm, v vlogi nadzornika izvajal obdelavo s strani uporabnikov prosto posredovanih podatkov v skladu z veljavnimi standardi.
Podrobneje bo obdelava temeljila na načelih pravilnosti, dopustnosti in preglednosti, kot je to določeno v 11. členu Zakonske uredbe št. 196/2003: zbrani in zabeleženi bodo izključno tisti podatki,
ki so potrebni za zgoraj navedene namene in ti ne bodo hranjeni dlje, kot je potrebno za namene, v
katere so bili zbrani.
2. Vrsta obdelanih podatkov
V primeru neobveznega pošiljanja vprašanj, zahtevkov, zbiranja ponudb, prijav, življenjepisov
in podobnega centru Friuli Innovazione, lahko to privede na primer do obdelovanja sledečih vrst
osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznike: demografski in identifikacijski podatki, kontaktni podatki, bančni podatki, informacije o zaposlovanju, poslovanju in strokovnih aktivnostih posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot tudi kakršnikoli drugi osebni podatki, ki jih
zahtevajo razpisi, obvestila, povabila ali podobni postopki centra Friuli Innovazione.
3. Postopki obdelave podatkov
Obdelava podatkov lahko poteka na neavtomatiziran način ali s pomočjo elektronskih, informacijskih in telematskih orodij, v časovnem okviru, ki je strogo potreben za dosego namenov, v katere so
bili zbrani.
Poleg komunikacij, ki so zakonsko določene, bodo zbrani podatki posredovani tretjim osebam
samo, kadar je to potrebno za izpolnjevanje zahtev ali izvedbo namenov, navedenih v 1. odstavku.
Podatki ne bodo razkriti, razen v anonimni in zbrani obliki v statistične namene in za promoviranje
dejavnosti centra Friuli Innovazione.
Samo v primeru izrecnega soglasja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bo center
Friuli Innovazione kontaktne podatke prosilca lahko uporabil za namene pošiljanja komunikacij, ki
se nanašajo na pobude, kot so konference, dogodki in usposabljanja, ki bi lahko bila zanimiva za
prosilca.
Pri obdelavi podatkov bodo upoštevani vsi tehnični, IT, organizacijski, logistični in varnostni ukrepi,
da bi tako zagotovili ustrezno raven zaščite podatkov. Zgoraj navedeni varnostni ukrepi bodo zagotovili, da bodo do podatkov lahko dostopili zgolj posamezniki, ki so v okviru centra Friuli Innovazione odgovorni za obdelavo podatkov v skladu s 4. točko.
4. Neobvezno posredovanje podatkov
Oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, lahko prostovoljno nudi svoje podatke.
V primeru, da ne pride do privolitve, zahtevanega ni možno pridobiti.

5. Upravljavec in kategorije obdelovalcev ter oseb, povezanih z obdelovanjem podatkov
Vlogo upravljavca ima center Friuli Innovazione società consortile a r.l., s sedežem v ulici
Via Jacopo Linussio 51 - 33100 Udine/Videm, ID št. za DDV 02159640305. Osebne podatke bodo
obdelovali uslužbenci, sodelavci in/ali svetovalci, ki jih bo določil upravljavec, v skladu z
določenimi nalogami ali kot obdelovalci, ki jih bo določil upravljavec in za katere veljajo posebne
pogodbene obveznosti. Upravljavec je gospod Fabio Feruglio. Obdelovalca lahko kontaktirate preko:
telefona +39 (0)432 629911, faksa. +39 (0)432 603887, e-naslova: segreteria@friulinnovazione.it.
6. Pravice oseb, na katere se nanašajo osebni podatki
V vsakem trenutku lahko uveljavljate svoje pravice v skladu s 12. členom 12 in sledečimi SUVR
tako, da kontaktirate obdelovalca podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki,
ima pravico, da od upravljavca zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, popravek ali izbris ali
omejitev obdelave ali nasprotovanje obdelavi (15. člen in nadalje SUVR).

