
PRIJAVNICA ZA SPREMLJEVALCE 

OSEBNI PODATKI:  

Ime in priimek (iz osebnega dokumenta): _________________________________________ 

Datum rojstva: _____________________ Kraj rojstva: ______________________________ 

EMŠO:_________________________, DAVČNA ŠTEVILKA:________________________ 

Št. zdravstvene kartice:______________________, OE ZZZS:_________________________ 

Številka TRR: _____________________, Banka: ___________________________________ 

Naslov stalnega bivališča: ______________________________________________________  

Poštna številka in pošta: _______________________________________________________ 

Naslov kamor želim prejemati pošto: _____________________________________________ 

Telefonska številka/mobi: ______________________________________________________ 

E-poštni naslov: ______________________________________________________________ 

Podatki o izobraževanju/srednja šola/ fakukteta: ___________________________________ 

Moje izkušnje na tem področju (max. 250 znakov) : 

 

 

Moje spretnosti in znanja s katerimi lahko popestrim program (max. 250 znakov):  

 

 

Pripravljen sem sodelovati v (obkrožite):  

- ZTK 1 - šola za starše: 4. 8. 2018 - 11. 8. 2018 v Elerjih (Božiči) 

- ZTK 2 - za šolske otroke brez staršev: 21. 7. 2018 - 27. 7. 2018 v Elerjih 

- OR - mladostniki in odrasli: 30. 6. 2018 – 7. 7. 2018 v Elerjih 

 

Za dodatne informacije nas kontaktirajte na novo.mesto@soncek.org ali 07 30 20 045. 

 

 

KRAJ, DATUM: PODPIS: 

____________________                    ____________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 Soglasje: 

Spodaj podpisani/a:_______________________________, roj.:__________________soglašam, da 
Sonček - društvo za Cerebralno Paralizo Dolenjske in Bele krajine, Cankarjeva ulica 25, 8000 Novo 
mesto, matična številka: 5257026, od mene pridobi in hrani osebne podatke navedene v prijavnici; 
(ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, DŠ, št. zdravstvene izkaznice in OE ZZZS, št, TRR in 
banko, kjer je račun odprt, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonsko številko in elektronski 
naslov, podatke o šolanju). Podatke se zbira, obdeluje in hrani za potrebo organizacije kolonij, plačil 
spremljevalcem, zavarovanja in  prijavo bivanja na koloniji  (policija, zavarovalnica, ZZZS, FURS) ter 
lažjo komunikacijo s spremljevalci.  

Osebne in občutljive podatke bomo obdelovali v skladu z Zakonom o varovanju osebnih 
podatkov in jih hranili za čas, ki je potreben za dosego namena, zaradi katerega se osebni podatki 
zbirajo. V Sončku Dolenjske in Bele krajine se zavezujemo, da bomo vaše osebne podatke uporabili le 
za namene za katere smo jih zbrali in z njimi ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1) in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Po končanih kolonijah bomo vse osebne podatke 
uničili, za kar poskrbi predsednica društva ga. Violeta Suhadolnik. 

 

Datum: ___________________________________   Podpis: ________________________________ 

 

 


