Tel: 01 / 430 49 18
Fax: 01 / 430 49 19
Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana

PRIJAVNICA na PREIZKUS
znanja s področja trženja enot investicijskih skladov
Izpitni rok: ____________________

Izpit opravljam (označi z x):  prvič,  drugič,  ....................

PODATKI O KANDIDATU:
Ime in priimek (morebitni dekliški priimek):
Naslov stalnega bivališča:

Datum rojstva:

Kontakt:

Naslov za obveščanje (če je različen od stalnega naslova):

PLAČNIK: (označi z X)

 kandidat

 delodajalec

 drugo

Podatki o plačniku preizkusa znanj, če plačnik ni kandidat sam
(naziv družbe)
(popoln naslov družbe)
OBISKOVAL (označi z X)  sem organizirane priprave na preizkus znanj s področja trženja enot investicijskih skladov. Če ste se udeležili
organiziranih priprav, napišite datum
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IZJAVA:

S podpisom potrjujem verodostojnost navedenih podatkov in dovoljujem njihovo obdelavo Agenciji za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, za
namene vodenja evidence kandidatov, izvedbe preizkusa znanja, obveščanja v zvezi z izvedbo preizkusa znanja, izdajanja in pošiljanje potrdila o opravljenem
preizkusu znanja in izdaje računa za izveden preizkus znanja.

Soglašam, da se rezultat preizkusa znanja sporoči mojemu delodajalcu oz. plačniku preizkusa.
 da

 ne

OBVEZNE PRILOGE ki jih morate priložiti prijavnici: potrdilo o plačilu takse za zahtevo za opravljanje preizkusa
strokovnih znanj, potrebnih za trženje enot investicijskih skladov, ki znaša 420 EUR*. Taksa se plača na račun Agencije za
trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana; št. SI56 01100-6370164245, sklic 00 159, namen nakazila: izpit - trženje.

Podpis kandidata:
V......................................., dne...............................
Upravljavec vaših zgoraj vnesenih osebnih podatkov je Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, ki jih zbira in obdeluje skladno z zakonodajo s
področja varstva osebnih podatkov. Obdelavo vaših zgoraj vnesenih osebnih podatkov v imenu upravljavca osebnih podatkov izvaja tudi pogodbeni obdelovalec Združenje družb
za upravljanje investicijskih skladov – GIZ, Ljubljana, Čufarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, po pooblastilu upravljavca.
Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma vaših pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve
obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov po pošti, elektronski pošti na gdpr@atvp.si ali na telefon (01) 280 04 00. Če menite, da
upravljavec krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov: Informacijski pooblaščenec,
Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel: +386 1 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

* Skladno s tarifno številko 46/2 Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08, 86/09, 59/10, 10/11, 80/12, 102/12 – popr., 78/13, 80/14, 59/15 in
30/17)) znaša taksa za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za trženje enot investicijskih skladov 100 točk (vrednost ene točke je
4,2 EUR), kar skupaj znaša 420 EUR.
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