PRIJAVNI OBRAZEC za izobraževanja
Koda termina in lokacije izobraževanja:
Podjetje/organizacija: ________________
Davčna številka:

____________________

DDV zavezanec (označite): DA

NE

Naslov: ______________________________
Poštna številka: ___________

Kraj:

_________

E- naslov: _______________________________________

Telefon: ________________

Prijavljamo naslednje udeležence:
Ime in priimek:
Ime in priimek:
Ime in priimek:

KOTIZACIJA
Kotizacijo izobraževanja v višini
30,00€+DDV/osebo nakažite
3 dni pred izbranim datumom
izobraževanja.

TRR SI56 0312 5100 0566 970 (SKB d.d.) ali
TRR SI56 2900 0005 0676 440 (UNICREDIT BANK d.d.)
sklic: SI00 ter vaša šifra kupca
namen plačila: IZOBRAŽEVANJE GMT – ADEL

V primeru odpovedi udeležbe, vam bomo ob pisni odjavi na e-naslov primozr@gmt.si
najkasneje 3 dni pred izbranim datumom izobraževanja, celotni znesek vrnili. V primeru
zapoznele odjave vam vplačane kotizacije ne vračamo in ob neplačilu znesek izterjamo.
Prosimo vas, da izpolnjen obrazec natisnete, podpišete in spodaj ob podpisu dodate žig podjetja ter nam skenirano prijavnico pošljete skupaj s prilogo na elektronski naslov primozr@gmt.si.
Rok za oddajo prijavnice je najkasneje 5 dni pred izbranim datumom izobraževanja.

Datum prijave: _______________

Žig in podpis: __________________

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Primož Rožnik

primozr@gmt.si

031 404 400

SOGLASJE o uporabi osebnih podatkov
za namene izobraževalnega dogodka
Podpisani
se strinjam, da podjetje
GMT d.o.o. (oz. njegov pravni naslednik) zbira, obdeluje in shrani moje osebne podatke z
namenom prijave na izobraževanje.
Posredovani podatki (Ime, priimek in elektronski naslov) bodo uporabljeni izključno za prijavne
formalnosti, izstavitev računa, vodenje evidence udeležencev, izdajo potrdila o udeležbi in stik
z vami za namene izobraževalnega dogodka (obveščanje o morebitnih spremembah, posredovanje gradiva in pomembnih informacij povezanimi z izobraževanjem).
Organizator tehničnega izobraževanja GMT d.o.o. se zavezuje, da bodo vaši posredovani
podatki v sklopu prijave skrbno obdelani, shranjeni in varovani v skladu z zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP, R. list 59/2001) in splošno uredbo EU o varstvu podatkov – GDPR. S
podatki se bo ravnalo skrbno in etično in se ne bodo posredovali tretjim osebam. Uporabljeni
bodo izključno za zgoraj navedene aktivnosti.
Na vašo zahtevo se lahko vaši podatki kadarkoli izbrišejo iz evidence.
Posameznik ima pravico do izbrisa osebnih podatkov (npr. če ne obstoji več pravna podlaga v
pravu Evropske unije ali Republike Slovenije za njihovo obdelavo in hrambo), pravico zahtevati
dostop do osebnih podatkov ali njihov popravek, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih
podatkov in pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu zoper upravljavce. Nadzorni
organ v Republiki Sloveniji je informacijski pooblaščenec.
Zahtevo za izbris podatkov iz evidence lahko kadarkoli posredujete na: info@gmt.si

Datum in kraj: _______________

Podpis: ____________

