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1.SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
DEFINICIJA POJMOV
DELOVNI DAN
Delovni dan se smatra vsak dan od ponedeljka do petka, med 7:00 in 15:00 uro.

USPOSABLJANJE
Pod usposabljanje spadajo vse aktivnosti in dogodki v organizaciji zasebnega zavoda ABUCO.

NEPOSREDNO OGLAŠEVANJE
Pošiljanje obvestil o naših usposabljanjih na elektronski naslov ali po klasični pošti znanemu
naročniku.
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PRIJAVA NA USPOSABLJANJE
Prijava na usposabljanje je možna preko naše spletne strani www.abuco-zavod.si,
preko elektronske pošte info@abuco-zavod.si ali z oddajo prijavnice v papirni obliki. Po
oddaji elektronske prijave vam je po elektronski pošti poslana povratna informacija o
uspešni prijavi na usposabljanje.
Ko prejmemo zadostno število prijav, potrdimo izvedbo usposabljanja in o tem
najpozneje 4 dni pred začetkom dogodka seznanimo prijavitelje.

ODJAVA Z USPOSABLJANJA
Odjava je možna samo pisno, najkasneje 2 delovna dneva
pred pričetkom
usposabljanja. Prijavitelj lahko sam poišče nadomestnega udeleženca, o čemer nas je
dolžan obvestiti najkasneje 1 delovni dan pred pričetkom usposabljanja preko
elektronske pošte ali po telefonu.

IZVEDBA USPOSABLJANJA
O prisotnosti na usposabljanju se vodi evidenca udeležencev. Usposabljanja se izvajajo
skladno z internim standardom kakovosti.
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PLAČILNI POGOJI
Vse cene so podane v € in ne vsebujejo DDV. DDV ni obračunan na podlagi Zakona o
davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).
Po končanem usposabljanju pošljemo račun, ki služi kot osnova za plačilo. Kotizacijo se
nakaže na naš transakcijski račun SI56 6100 0001 2121 952 odprt pri Delavski
hranilnici d.d, najpozneje do roka plačila na računu.

ODPOVED USPOSABLJANJA
V kolikor posameznega tečaja iz kakršnegakoli razloga ni možno izpeljati, tečaj pisno
odpovemo najkasneje 5 delovnih dni pred pričetkom tečaja.

PRIJAVA MLADOLETNIH OSEB
Posebno pozornost namenjamo usposabljanju mladoletnikov, kot tudi njihovemu
dobremu počutju in varnosti na usposabljanjih.
Ob prijavi na usposabljanje starše oz. skrbnike otrok do zapolnjenega 10. leta starosti
skladno z 80. členom Zakona o varnosti cestnega prometa zavežemo k izpolnitvi izjave
glede prihoda in spremstva na usposabljanje (priloga 1 in 2 ali 3).
Ker lahko med usposabljanji poskrbimo tudi za napitke v obliki sadnih sokov in prigrizke,
(sladko in slano pecivo v originalni embalaži proizvajalca) starše oz. skrbnike tudi
pozovemo, da nam posredujejo podatke o morebitnih alergijah in zdravstvenih
posebnostih otrok (alergija, vročinski krči, epilepsija, sladkorna bolezen ipd.), katerih
poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom.
Starši oz. skrbniki so nam dolžni ob prijavi ali prihodu otroka posredovati ime kontaktne
osebe in njegovo telefonsko številko v času izvedbe usposabljanja.
Starši so odgovorni za varnost otroka na poti na usposabljanje in na poti proti domu.
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2. IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
ABUCO, zasebni zavod vse pridobljene podatke o udeležencih usposabljanj varuje v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da udeleženci izobraževanja
oz. starši ali skrbniki v primeru mladoletnih oseb s prijavo na usposabljanje soglašajo z
uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in neposrednega
oglaševanja o ponudbi.
Če udeleženec tega ne želi, lahko to soglasje za neposredno oglaševanje kadarkoli
prekliče preko spletnega obrazca.

KATERE PODATKE ZBIRAMO IN ZAKAJ JIH POTREBUJEMO?
Pri svojem poslovanju zbiramo naslednje podatke o udeležencih usposabljanj:
1. Ime, priimek in naslov udeleženca oz. starša ali skrbnika potrebujemo za izdajo
računa.
2. Elektronski naslov udeleženca oz. skrbnika potrebujemo za obveščanje o
usposabljanju. Ob podanem soglasju v direktni marketing mu pošiljamo tudi
obvestila o ostalih naših dejavnostih.
3. Telefonska številka starša ali skrbnika otroka je obvezen podatek za
kontaktiranje v nujnem primeru.
4. Spol udeležencev ter njihova okvirna starost je podatek, na podlagi katerega
oblikujemo usposabljanje in cene izobraževanj.
5. Kadar so dogodki sofinancirani iz drugih virov, se lahko zahteva rojstni datum
udeležencev.
6. Podatek o morebitnih zdravstvenih posebnostih mladoletnika (alergije na hrano,
epilepsija) je dobrodošla, a neobvezna informacija za izvajalca v primeru
nudenja napitkov in prigrizkov med usposabljanjem oziroma nenadne
spremembe zdravstvenega stanja mladoletnika.
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MLADOLETNIKI
Zbiramo le tiste podatke o mladoletnih osebah, katere nam posredujejo starši oz.
skrbniki v postopku prijave na usposabljanje.

POSREDOVANJE PODATKOV
ABUCO, zasebni zavod ima zunanji računovodski servis, kateremu posredujemo
podatke o izdanih računih.
Pokroviteljem dogodkov pošiljamo slikovni material in ostale podatke, ki so od nas
zahtevani. Udeleženci so ob vsakem dogodku obveščeni o posredovanju podatkov
pokroviteljem.
Ostalih podatkov ne posredujemo drugim osebam in organizacijam.

BRISANJE OSEBNIH PODATKOV
V roku 30 dni po izvedenem izobraževanju iz naših evidenc pobrišemo vse osebne
podatke udeležencev, razen tistih, katere potrebujemo za izdajo računa ali neosebne
podatke za namene poročanja. Pobrišemo tudi vse elektronske naslove oseb, od
katerih nimamo soglasja za neposredno oglaševanje.
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Priloga 1: IZJAVA STARŠEV (obvezno za mladoletne osebe)
Spodaj podpisani starš/skrbnik _______________________ soglašam, da se moj
otrok _______________________ udeleži usposabljanja v organizaciji zasebnega zavoda
ABUCO v terminu od___________ do ________ . Za otrokov prihod in odhod bomo poskrbeli
starši oz. skrbniki / mladoletna oseba / druga poznana oseba. (ustrezno obkroži, izpolnite
ustrezno izjavo)
PODATKI O OTROKU
Naslov bivališča: __________________________________,

starost: ____ let.

Zdravstvene posebnosti otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z
otrokom (alergija, vročinski krči, epilepsija, sladkorna bolezen ipd.):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
OSEBA, KI JE VEDNO DOSEGLJIVA V ČASU USPOSABLJANJA:
Ime in priimek: _______________________
Telefonska številka: _______________________
S podpisom sprejemam spodaj navedene pogoje:
1.
Za vse vrednostne predmete, ki jih otrok prinese s seboj, odgovarja otrok sam.
2.
O morebitnih posebnostih, ki jih je deležen otrok (alergije, dietna prehrana…) sem
predčasno obvestil organizatorja.
4.
Strinjam se s tem, da organizator ne nosi odgovornosti za poškodbe otrok v času
trajanja usposabljanja.
5.
Starši oz. skrbniki smo odgovorni za varnost otroka na poti na usposabljanje in na poti
proti domu.
6.
Seznanjeni smo s pogoji poslovanja in določili o varovanju osebnih podatkov in se z
njimi strinjamo.

Datum:

Podpis starša/skrbnika:

Izjavo lahko oddate najkasneje prvi dan usposabljanja ali poskenirano na e-naslov info@abuco-zavod.si.
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Priloga 2: IZJAVA STARŠEV- 2 (spremstvo mladoletne osebe)

ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA – 80. člen, točka 4. med drugim določa:
»Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo.
Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, če to dovolijo starši otroka«.
Spodaj podpisani starš/skrbnik _______________________ soglašam oz.
dovoljujem, da bo moj otrok _______________________, ki obiskuje usposabljanje
v terminu od ____________ do _____________ prihajal na usposabljanje in iz njega v
spremstvu ______________________, starega_____ let.

Datum: _____________________
Podpis staršev/skrbnika: __________________________
Izjavo lahko oddate najkasneje prvi dan usposabljanja ali poskenirano na e-naslov info@abuco-zavod.si.
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Priloga 3: IZJAVA STARŠEV- 3 (spremstvo drugih oseb)

Spodaj podpisani starš/skrbnik ___________________________ izjavljam oz. dovoljujem, da
lahko mojega otroka ___________________________ , odpelje iz usposabljanja
___________________________ , stanujoč/a ______________________________ .
(pooblaščenec)

Izjavljamo, da tako prevzemamo vso odgovornost (materialno, moralno in kazensko) za
otroka ob odhodu iz usposabljanja.

Datum: _____________________
Podpis staršev /zakonitega skrbnika: ___________________________ .
Podpis pooblaščenca: ___________________________ .
Izjavo lahko oddate najkasneje prvi dan usposabljanja ali poskenirano na e-naslov info@abuco-zavod.si.
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