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Pot na Lavo22,3000 CEUE
(03)428 s8 00

NAJAVA UENEGA MESTA ZA SKTENITEV UENE

POGODBE O TZVAJANJU PUD-a pridelodajalculza IZVAJANJE PUD PRI DELODAJALCU

Program: logistidni tehnik (SSl)

Solsko leto:2022123
Praktidno usposabljanje z delom bo potekalo v terminu od
v skupnem obsegu 76 ur oz.2 tedna.

razred:

do

lme in oriimek diiaka/diiakinie

Roistni oodatki
Naslov dijaka
(naselie, hiSna 5t. poitna 5t., ime po5te)

Telefonske Stevilka d ijaka/dijakinje*
(neobvezen podatek)

lme oodietia

Naslov podjetja

Deiavnost podietia

lme in priimek kontaktne osebe

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

Oseba odgovorna za podpise dogovorov in

udnih poeodb

lme in priimek mentoria

Pobude in pripombe

z delom v Solskem letu
3. 10. - 14. LO.2022 3. 10. - L4.70.2022 7.7t. - 78. 77.2022

Datum:

Mentor (podpis)

Zig podjetja

nja Sola za storitvene dejavnosti in logistiko, Ljubljanska 17, 3000 Celje

tor PUD: Sonja Pavlid, I : 040 847 4L9, X : sonja.pavlic@sc-celje.si



*Zakonodaja predvideva, da je potrebno za obdelavo osebnih podatkov, kijih ni mogode pridobiti na podlagi

zakona, pridobiti soglasje starSev, skrbnikov ali polnoletnega dijaka oz. dijakinje. Soglasje za obdelavo

osebnih podatkov je mogoie kadarkoli preklicati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi

privolitve pred njenim preklicem. V skladu s SploSno uredbo o varstvu podatkov lahko izkoristite tudi druge

pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki so opredeljene na drugi strani dokumenta; o varstvu va5ih pravic pa se

lahko tudi posvetujete s pooblaSteno 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 na5i Soli obdelujejo vaii

osebni podatki. V primeru, da do obdelave vaiih osebnih podatkov znotraj Sole prihaja, lahko zahtevate dostop do vasih

osebnih podatkov in dolodene informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo).

pravica do popravka osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da Sola popravi oz. dopolni nepopolne oz. netodne vaie

osebne podatke, kijih obdelujemo.
pravjca zahtevati omejitev obdelave: pravico imate zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (kadar npr.

poteka preverba todnosti oz. popolnosti vaSih osebnih podatkov).

pravica do izbrisa osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da vaie osebne podatke izbri5emo. Pravica do izbrisa je

omejena in se nanaia zgolj na tiste podatke, ki jih obdelujemo na podlagi va5ega soglasja. Sem ne sodijo va5i osebni

podatki, ki smo jih dolZni voditi, ker nam tako veleva zakon ali jih vodimo zaradi izvrsevanja pogodbenega odnosa oz.

zakonitega interesa, ki ga imamo.
pravica do pritoibe: te menite, da so bile pravice pri obdelavi osebnih podatkov kr5ene, imate pravico do pritoibe oz.

prijave pri lnformacijskem pooblaitencu .

Vse zgoraj na5tete pravice lahko uresnidujete tako, da nam piSete na naslov Sole ali po elektronski poiti: info@sc-celje.si

PooblaSdena oseba za varstvo osebnih podatkov:

odvetnica Kaja Dosedla

el. naslov: i nfo @sc-celje.si

Novodilo zo izpolnjevonie :

7. vpiii rozred (npr.2.P1..,)

3. vpiii termin izobroievonjo pri delodojolcu, ndtondno go prepiii iz tabele spodai fierminski
nodrt...)

4. vnesi osebne podotke v tobelo

5. spodnjo tabelo izpolni delodoialec

6. podpisono noiovo, opremlieno z iigom, oddoi v kobinetu 72C do noiovlienego dotumo


