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NAJAVA UČNEGA MESTA ZA  

IZVAJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA PRI DELODAJALCU 
  
Program:                                                                                        Razred:                                        
 
Čas opravljanja PUD:                                                                                           Šolsko leto:  
 
 
Ime in priimek dijaka/dijakinje  

 
Rojstni podatki  

Naslov dijaka 
(naselje, hišna št. poštna št., ime pošte) 

 

Telefonske številka dijaka/dijakinje* 
(neobvezen podatek)  

 

 
Ime podjetja 

 

 
Naslov podjetja 

 

 
Dejavnost podjetja 

 

 
Ime in priimek kontaktne osebe 

 

Telefon in e- naslov kontaktne osebe* 
(neobveznem podatek) 

 

Oseba odgovorna za podpise dogovorov in 
učnih pogodb 

 

 
Ime in priimek mentorja 

 

 
Pobude in pripombe 

 

 
Organizator PUD   žig šole    
 
 
 

 
žig podjetja    Mentor (podpis) 
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*Zakonodaja predvideva, da je potrebno za obdelavo osebnih podatkov, ki jih ni mogoče pridobiti na 
podlagi zakona,  pridobiti soglasje staršev, skrbnikov ali polnoletnega dijaka oz. dijakinje.  Soglasje  za 
obdelavo  osebnih podatkov je mogoče kadarkoli preklicati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost 
obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. V skladu s Splošno uredbo  o varstvu  podatkov 
lahko izkoristite tudi druge pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki so opredeljene na drugi strani  
dokumenta; o varstvu vaših pravic pa se lahko tudi posvetujete s pooblaščeno osebo za varstvo 
osebnih podatkov. 

Glede obdelave osebnih podatkov imate naslednje pravice:  
Pravica do dostopa do osebnih podatkov: pravico imate zahtevati informacijo o tem ali se pri naši šoli  
obdelujejo vaši osebni podatki. V primeru, da do obdelave vaših osebnih podatkov znotraj šole prihaja, lahko 
zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov in določene informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in 
od kod ti podatki izvirajo).  
Pravica do popravka osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da šola popravi oz. dopolni nepopolne oz. 
netočne vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo. 
Pravica zahtevati omejitev obdelave: pravico imate zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov 
(kadar npr. poteka preverba točnosti oz. popolnosti vaših osebnih podatkov).  
Pravica do izbrisa osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da vaše osebne podatke izbrišemo. Pravica do 
izbrisa je omejena in se nanaša zgolj na tiste podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja. Sem ne 
sodijo vaši osebni podatki, ki smo jih dolžni voditi, ker nam tako veleva zakon ali jih vodimo zaradi izvrševanja 
pogodbenega odnosa oz. zakonitega interesa, ki ga imamo.    
Pravica do pritožbe: če menite, da  so  bile pravice pri obdelavi osebnih podatkov kršene, imate pravico do 
pritožbe  oz.  prijave pri Informacijskem pooblaščencu . 
 
Vse zgoraj naštete pravice lahko uresničujete tako, da nam pišete na naslov šole ali po elektronski pošti: 
info@sc-celje.si 
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