SPLOŠNI POGOJI UDELEŽBE NA USPOSABLJANJU
Varstvo osebnih podatkov

1. Splošne določbe
Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na Temeljno usposabljanje s področja
preprečevanja in obvladovanja kroničnih bolezni v primarnem zdravstvenem varstvu –
teoretični in praktični del (v nadaljevanju: usposabljanje), njegovo izvedbo, varovanje osebnih
podatkov in izvedbo usposabljanja ter vseh njegovih morebitnih ponovitev. Organizator
usposabljanja je Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (v nadaljevanju: NIJZ).
Splošni pogoji so sestavni del prijavnice na usposabljanje (in njegove morebitne ponovitve).
Posameznik, ki se na dogodek prijavi, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne
pogoje, ki so objavljeni na spletni strani NIJZ v zavihku za izvajalce ZVC/CKZ.
2. Prijava na dogodek
Prijava na usposabljanje se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice, ki je priložena vabilu.
Organizacija, ki posameznika napotuje na usposabljanje, mora obvezno navesti kontaktne
podatke organizacije (naziv organizacije, naslov, davčna številka) in kontaktne podatke
udeleženca usposabljanja (ime in priimek, poklic, e-naslov, kontaktna telefonska številka,
prehranske zahteve).
Organizacija, ki prijavlja posameznika, z vpisom teh podatkov jamči, da so ti pravi, pravilni in
popolni. Organizacija in posameznik s prijavo dovoljujeta, da organizator usposabljanja snema
in fotografira za lastne potrebe izboljševanja usposabljanja in za dokazila o izvedbi
usposabljanja. Odpoved prijave na usposabljanje je možna 5 delovnih dni pred začetkom
izvedbe v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov organizacija.dogodkov@nijz.si.
3. Udeležba na dogodku
Predhodna prijava na usposabljanje je obvezna.
4. Odpoved usposabljanja s strani organizatorja
NIJZ si pridržuje pravico, da v primeru višje sile ali drugega razloga usposabljanje terminsko ali
lokacijsko prilagodi ali odpove. O morebitni odpovedi bo organizator obvestil prijavljene na
usposabljanje najkasneje tri dni pred usposabljanjem, in sicer preko brezplačnega SMSsporočila in/ali prek elektronske pošte, ki jo je prijavitelj navedel v prijavi na usposabljanje.
5. Uporaba in posredovanje osebnih podatkov
Udeleženci se na usposabljanju dnevno registrirajo preko skupne liste prisotnosti (ime in
priimek, organizacija iz katere prihaja in podpis), iz katere se plačniku izkazuje udeležba na
usposabljanju.
V primeru podrobnejšega nadzora nad porabo javnih sredstev, povezanih z organizacijo
usposabljanja, se lahko plačnik seznani tudi z vsemi drugimi osebnimi podatki, ki so vpisani v
prijavnico na usposabljanje in ki jih hranimo sami.
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6. Rok hrambe osebnih podatkov
Vaše osebne podatke, ki ste nam jih poslali ob prijavi, in dokazilo o vaši prisotnosti na
usposabljanju (lista prisotnosti) bomo hranili, vse dokler smo za plačniku zavezani te podatke
hraniti.
7. Dodatne informacije
Če imate dodatna vprašanja glede varstva osebnih podatkov, nam lahko pišete na naslov
vop@nijz.si.
8. Veljavnost splošnih pogojev
Ti splošni pogoji veljajo od 1. januarja 2020 naprej, in sicer se nanašajo na Temeljno
usposabljanje s področja preprečevanja in obvladovanja kroničnih bolezni v primarnem
zdravstvenem varstvu – teoretični in praktični del in vse njegove morebitne ponovitve v letu
2020.
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