
 

 

Tajnost podatkov je zajamčena po Zakonu o varstvu osebnih podatkov in po Uredbi GDPR.                                                            Ponatis  je prepovedan! 

 

  
 
                                 

        OSEBNI PODATKI         Vpisna številka                                   (izpolni ŠS)         spol 
 
Priimek _____________________________________________     Ime _______________________________________________ 
 

EMŠO                                                                                                  Kraj rojstva ________________________________________ 
 

Davčna številka  ___________________  Občina ________________________ Državljanstvo _________________________ 
 

STALNO / ZAČASNO PREBIVALIŠČE (ustrezno OBKROŽI!) 
 
Ulica in hišna številka ___________________________________________________ Kraj  ______________________________ 
 
Poštna številka                             Pošta ________________________________Telefon ________________________________ 
 

Mobitel / GSM _____________________________________    E – mail: _____________________________________________ 

 
ŠOLA OZIROMA FAKULTETA 
 
Naziv šole oziroma fakultete ________________________________________________________________________________ 
 
Oddelek oziroma smer _____________________________________________________________________________________ 
 
Letnik šole oziroma fakultete ______________________________________  Vozniško dovoljenje 
 
Datum prvega vpisa v šolo oz. fakulteto:_________________________________________________________________ 
 
ŠTEVILKA OSEBNEGA RAČUNA  __________________________________________________________________________ 
 

Naziv banke  ___________________________________  Kraj  enote - izpostave banke ________________________________ 
 

         PISNA OSEBNA PRIVOLITEV K ZBIRANJU IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 
 
Spodaj podpisan/a se s podpisom vpisnega lista včlanjujem v študentski servis Posavc d.o.o. in želim ter naročam, da Posavc d.o.o. 
zame išče delo oz. zaposlitev, posreduje med menoj in delodajalci, delodajalcem posreduje podatke o mojem profilu, me napoti na 
delo oz. zaposlitev, izstavi in posreduje elektronsko napotnico za delo na dogovorjen elektronski naslov, ter z nakazilom na moj 
transakcijski račun realizira plačilo za moje delo. S podpisom obrazca družbi Posavc d.o.o. tudi naročam in dovoljujem, da za namen 
zgoraj navedenih aktivnosti zbira ter obdeluje vse podatke, ki sem ji jih izročil s prostovoljno izpolnitvijo vpisnega lista. V primeru, da 
sem nerezident, dovoljujem uporabo in hrambo podatka o davčnem rezidentstvu (odločba DURS) z namenom davčne identifikacije pri 
obračunu akontacije dohodnine.  
 
Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni na vpisnem listu, resnični in da bom morebitne spremembe podatkov sporočil/a pravočasno. 
Izjavljam, da nisem zaposlen/a ali vpisan/a v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. 
 
 
V Brežicah, dne ______________________                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                                                      
podpis 

Podpisan/a na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov in Uredbe GDPR podajam pisno osebno privolitev, da se vsi moji osebni 
podatki, ki sem vam jih sporočil/a z vpisom na obrazec vpisnega lista, vodijo v zbirki upravljavca osebnih podatkov Posavc d.o.o., 
Levstikova ulica 2a, 8250 Brežice, info@posavc.si, ter obdelujejo tudi za naslednje namene: 
 

����  študentskega servisa (obveščanje o prostih delih, nakazilih, novičkah s področja študentskega dela in spremembah v    
     zakonodaje s področja študentskega dela), 
����  agencije za zaposlovanje (obveščanje o ponudbi del, novičke s področja delovne zakonodaje, obvestila o izvedbi   
     seminarjev in izobraževanj ter ostalih aktivnosti agencije  za zaposlovanje), 
����  šole vožnje (obveščanje o tečajih, akcijskih ponudbah in ostalih novičkah šole vožnje), 
����  turistične agencije (ponudba potovanj, izletov, športnih in kulturnih dogodkov ter ostalih ponudb turistične agencije Visit   
      Posavje). 

 
Prejemanje e-obvestil je brezplačno in brez obveznosti. Njihovo prejemanje pa lahko kadarkoli in brez navajanja razloga prekličete. 
Vaša pravica je, da kadarkoli in brez navajanja razloga zahtevate vpogled, omejitev obdelave, prenos, popravek ali popolni izbris 
podatkov, ki ste nam jih posredovali. Prav tako lahko kadarkoli prekličete to soglasje na info@posavc.si.  
 
V Brežicah, dne ______________________                                                                 __________________________________ 

                                                                       podpis 

 1   M   Ž 

 

 2 

  DA   NE 

 

PIŠITE RAZLOČNO, Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI TER UPOŠTEVAJTE PRESLEDKE PRI VPISOVANJU  


