
P R I J A V N I C A  /  N A R O Č I L N I C A

Podatki o naročilu

Podatki o naročniku / plačniku 
Plačnik je (ustrezno označite):              samoplačnik                 pravna oseba      

Za pravne osebe:

Davčni zavezanec po Zakonu o DDV (ustrezno označite):                NE               DA       Davčna številka (vpišite):           

Ime oz. naziv plačnika:

Naslov in poštna št. plačnika:

Kontaktna oseba: GSM:

E-pošta: Tel.: Faks:

Podatki o ceni in pogojih poslovanja
Cena naročila: Pogoji plačila:

Pogoji poslovanja (ustrezno označeno):

Veljajo Splošni pogoji poslovanja

Veljajo pogoji poslovanja zapisani v dokumentu:

Podatki o naročilu

S podpisom naročilnice stranka potrjuje,
•	 da je prebrala podatke o naročilu, ceni, pogoje plačila in pogoje poslovanja in se z njimi strinja;
•	 da je seznanjena, da podjetje Transformacija d. o. o. zgoraj vpisane osebne podatke:

 - obdeluje z namenom izvedbe storitve, ki je predmet naročilnice, vodenja evidence o udeležencih dogodka ter jo po e-pošti ali 
telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in njenim zadovoljstvom ter za pošiljanje gradiv vezanih na dogodek;

 - ne bo preneslo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo in;

 - bo hranilo za obdobje 5 let po opravljeni storitvi, ki je predmet pogodbe;

•	 da je seznanjena, da podjetje Transformacija d. o. o. zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov: pravico 
dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do 
prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora. Več o uresničevanju pravic si preberete v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.

Datum in kraj: Podpis plačnika (žig za pravne osebe):

Izpolnjeno prijavnico lahko skenirano pošljete po e-pošti prodaja@transformacija.com, po navadni pošti ali jo izročite osebno na 
naslov Transformacija d. o. o., Stegne 23a, 1000 Ljubljana.  Za dodatne informacije sta na voljo skrbnici ključnih strank:  
Urška Židanek 070 631 300 ali Natalija Lužar 070 661 588.

Izvajalec: Transformacija d. o. o., Stegne 23a, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI 75357745

http://www.transformacija.com/splosni-pogoji-poslovanja/
http://www.transformacija.com/pravilnik-o-varstvu-osebnih-podatkov#5clen
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