PRIJAVNICA NA IZOBRAŽEVANJE
NAZIV IZOBRAŽEVANJA: USPOSABLJANJE ZA PREGLEDNIKA/PREGLEDNICO CESTNIH OBJEKTOV

DATUM, LOKACIJA:

8. in 9. junij 2021 ob 8.30 uri, Avtocestna baza SLOVENSKE KONJICE, Tepanje 2a

Poslati na naslov:

Prostor za prejemno štampiljko in črtno kodo

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
s pripisom »Prijava na izobraževanje«
ali po elektronski pošti:
akademija@dars.si
Kontaktna oseba: Olga KOBAL, e-naslov: olga.kobal@dars.si
Tel. št.: 041/433 389
Podatke vpisujte elektronsko ali ročno s tiskanimi črkami.

I. Podatki o udeležencu:
Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka in pošta:
EMŠO:

Kraj rojstva:

Stopnja izobrazbe:

Delovne izkušnje:

Delo, ki ga opravljate:
Naziv podjetja:
Naslov podjetja
Telefonska številka:

Elektronski naslov:

Dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o
varstvu osebnih podatkov.

II: Plačnik kotizacije:
Naziv podjetja / ime in priimek:
Zavezanec za DDV:
Naslov plačnika:

☐

DA

☐

Kontaktna oseba:

NE

Davčna številka podjetja:

Telefonska številka:

Kotizacijo v višini 225,00 €
(DDV vključen) nakažite na
Ime prejemnika: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Številka TRR: SI56 0510 0800 0069 735
BIC/SWIFT: ABANSI2X, ki je odprt pri Abanki d.d.,
Sklic: SI00-številka predračuna/računa,
Koda in namen: EDUCA Plačilo stroškov usposabljanja za »ime in priimek udeleženca«
Kraj in datum:
______________________________

_____________________________________

Žig in podpis plačnika

III. Prijave:
Prijave lahko pošljete do 07.06.2021
IV. Odjave:
Odjavite se lahko najkasneje 3 dni pred začetkom izvedbe programa. Kotizacije v primeru kasnejše odjave ali
neudeležbe na izobraževanju ne vračamo.
OBRNI

V. Izjava o varstvu osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, akademija@dars.si.
Za izvedbo usposabljanja, na katerega se prijavljate, potrebujemo naslednje osebne podatke:
Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stopnja in vrsta izobrazbe, delo, ki ga opravljate, podatke o vašem delodajalcu, naslovu
vašega prebivališča, telefonu in elektronski pošti.
Navedene podatke potrebujemo za izvedbo usposabljanja, izdajo potrdil, poročanju financerju, pošiljanju obvestil o spremembah
izobraževanja, informiranju o aktualnih izobraževanjih ter za vodenje evidenc. Vaše podatke hranimo trajno. Vaše osebne podatke
obdelujejo zaposleni družbe DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje. V skladu z veljavno slovensko zakonodajo (ZVOP-1) in
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, imate v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov naslednje pravice:

Pravica do dostopa do podatkov
Imate pravico preveriti ali o vas zbiramo osebne podatke in v tem primeru imate pravico tudi do vpogleda v te podatke. Če kot
posameznik želite, da preverimo ali o vas zbiramo osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti
akademija@dars.si ali pisno po pošti na naslov: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.
Pravica do popravka
Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju
namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Če kot
posameznik želite, da popravimo vaše osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti akademija@dars.si ali pisno
po pošti.
Pravica do omejitve obdelave
Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru:
- če oporekate točnosti podatkov in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
- je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
- vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih
zahtevkov potrebujete vi sami,
- ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.
Če boste zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko vaše osebne podatke le še shranjujemo, vse druge vrste obdelav
pa lahko izvajamo le:
- z vašo privolitvijo,
- za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
- zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
- zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.
Pred preklicem oziroma prenehanjem omejitve obdelave osebnih podatkov vas moramo o preklicu omejitve obvestiti. Če smo
zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko po elektronski pošti
akademija@dars.si ali pisno po pošti zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do omejitve lahko
uveljavljate samo v omejenih primerih, navedenih zgoraj.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu
Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v
državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve v kolikor
menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Nadzorni organ pri katerem je vložena pritožba, vas bo obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo
pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico da vložite pritožbo na naslov:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.
Kraj in datum:
______________________________

_____________________________________

Podpis udeleženca
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