
 
 

P R I J A V N I C A    
–  USPOSABLJANJE ZA PRVE POSREDOVALCE  –  

2019 
 
 

Podpisani(a) 

 

____________________________________________________________rojen(a)________________                                                                                                                                                             

(priimek in ime)                                                                                                             (dan, mesec, leto) 

 

Naslov 

 

 

                                     (ulica, hišna in poštna številka, kraj) 

 

Službeni naslov 

 

__________________________________________________________________________________ 

                                     (ulica, hišna in poštna številka, kraj) 

 

Delovni urnik:______________________________________________________________________ 

 

 

Tel. št.: ________________________    E-naslov: _________________________________________ 

                       

 

se prijavljam na: 

 

TEČAJ  IN  IZPIT  ZA CERTIFICIRANEGA PRVEGA POSREDOVALCA (PPO), ki ga 

organizira RKS – OZ Koper s pomočjo PHE (prehospitalce enote) nujne medicinske pomoči ZD Koper 

ter v sodelovanju z Mestno občino Koper / Občino Ankaran.  

 

S izpolnitvijo prijavnice izjavljam, da se bom: 

 

 udeležil/a usposabljanja za prve                      

posredovalce                                                             DA                     NE 

 udeležil/a izpita za certificirane  

prve posredovalce                                                     DA                     NE 

                                                                                                               

 

V___________________, dne____________                                 ____________________ 

                                                                                                                (podpis kandidata) 



IZJAVA PROSTOVOLJCA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV 

 

 

 

Podpisani(a) ___________________ ,roj. ________, stanujoč(a) ___________________, 

prostovoljec RKS-OZ Koper, seznanjen(a) z naravo osebnih podatkov, ki jih ali jih bom kot 

prostovoljec/ka v Rdečem križu Slovenije – Območnem združenju Koper (v nadaljevanju: 

prostovoljska organizacija), zbiral(a), urejal(a), obdeloval(a), spreminjal(a), shranjeval(a), 

posredoval(a) oziroma uporabljal(a) pri svojem delu 

 

 

 

I Z J A V L J A M 

 

 

(prosim, da označite s križcem) 

 

o da med opravljanjem svojega dela po dogovoru o prostovoljskem delu morem ali 

utegnem izvedeti za osebne in/ali zaupne podatke in informacije in druge občutljive 

informacije in podatke na dokumentih ali iz njih, zato bom kot poslovno skrivnost 

varoval(a) vse podatke, s katerimi se bom pri svojem prostovoljskem delu seznanil(a); 

 

o da podatkov s katerimi se bom pri svojem prostovoljskem delu seznanil(a) brez 

dovoljenja prostovoljske organizacije ne bom pridobival(a) jih razširjal (a) ali na 

kakršenkoli drug nedovoljeni način posredoval(a) nepooblaščenim osebam; 

 

o Podpisani(a) sem poučen(a) in se zavedam, da je razkrivanje osebnih in drugih 

podatkov, s katerimi se bom pri svojem delu seznanil(a), nepooblaščenim osebam ali 

zloraba teh podatkov sankcionirana kot kaznivo dejanje ter hkrati lahko razlog za 

prenehanje dogovora o prostovoljskem delu; 

 

o Hkrati se zavezujem, da bom po prenehanju dogovora o prostovoljskem delu oz. 

opravljanju del po dogovoru, prostovoljski organizaciji takoj vrnil(a) vse dokumente; 

 

o Podpisani(a) izrecno dovoljujem, da sme prostovoljska organizacija za zavarovanje 

svojih zakonitih interesov in koristi uporabiti to mojo izjavo in obveznost tudi pred 

sodiščem ali drugim pristojnim organom ali institucijo; 

 

o Pričujoča izjava je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih enega prejme 

prostovoljska organizacija, drugega pa prostovoljec/ka. 

 

 

                      Podpis prostovoljca: 

       

                      __________________ 

  

V Kopru , dne _____________ 

 

 

 


