ZDU – GIZ
Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana

Tel: 01 / 430 49 18
Fax: 01 / 430 49 19

P R I J A V A na I Z O B R A Ž E V A N J E
s področja trženja enot investicijskih skladov

Termin izobraževanja: _______________________

PODATKI O KANDIDATU:
Ime in priimek
Kontakt (e-mail ali telefon ali naslov)

PLAČNIK : (označi z X)

 kandidat

 delodajalec

 drugo

Podatki o plačniku, če plačnik ni kandidat sam
(naziv družbe)
(popoln naslov družbe)
davčna št. plačnika

davčni zavezanec (obkroži) DA NE
(če je plačnik pravna oseba)

OBVEZNE PRILOGE, ki jih morate priložiti prijavnici: potrdilo o plačilu stroškov (cena izobraževanja je 280,00 € z
vključenim DDV). Znesek nakažete na TRR ZDU – GIZ št.: SI56 0201 0001 3108 061.
S podpisom potrjujem verodostojnost navedenih podatkov in dovoljujem njihovo obdelavo Združenju družb za upravljanje investicijskih skladov
– GIZ, Ljubljana, Čufarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, za namene vodenja evidence prijav, izvedbe izobraževanja, obveščanja v zvezi z izvedbo
izobraževanja na zgoraj navedene kontakte, izdaje potrdila o udeležbi na izobraževanju in izdaje računa za izvedeno izobraževanje.

Podpis kandidata:
V.............................................., dne...............................
Upravljavec vaših zgoraj vnesenih osebnih podatkov je Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ, Ljubljana, Čufarjeva ulica 5,
1000 Ljubljana, ki jih zbira in obdeluje skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
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 zdugiz@zdu-giz.si ali na telefon (01) 430 49 18.
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.

•
•
•

ZDU - GIZ si pridržuje pravico do spremembe vsebin, izvajalcev in časa izvedbe posameznih programov oz. do odpovedi
izobraževanja.
V primeru prevelikega zanimanja si ZDU-GIZ pridržuje pravico oblikovanja liste udeležencev.
Prijava je potrjena (zagotovljeno mesto na pripravah), ko ZDU-GIZ prejme plačilo na TRR in potrdi kandidatu prijavo!
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