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PRIVOLITEV za dodelitev dostopa do registriranih vsebin spletne 
strani www.zds.si  
 
Na Združenju delodajalcev Slovenije g.i.z našim članom v okviru članstva pripravljamo strokovne vsebine, ki so 
zaščitene z geslom. Za dodelitev dostopa potrebujemo vašo privolitev za uporabo osebnih podatkov. 
 

Naziv podjetja: 
Naslov, kraj: 
IŠ za DDV: 
Ime in priimek zaposlenega v tem podjetju: 
Elektronski naslov: 
Želim dodelitev dostopa do registriranih 
vsebin spletne strani www.zds.si 

DA                    NE 
 

(ustrezno označite izbiro) 
 

 

PRIVOLITEV za prejem e-obvestil 
 

V okviru splošnih obvestil vas bomo obveščali o novostih iz zakonodaje in kolektivnih pogodb, o ostalih 
informacijah v povezavi z zastopanjem interesov delodajalcev, o reviji Delodajalec in ostalih strokovnih 
publikacijah ZDS, o brezplačnih dogodkih in anketah. 
V okviru obvestil o izobraževanjih vas bomo obveščali o strokovnih seminarjih, delavnicah, konferencah, 
okroglih mizah, posvetih in drugih dogodkih, ki jih organiziramo za vas. 
 
O Združenju delodajalcev Slovenije g.i.z. kot upravljavcu osebnih podatkov in o informacijah o obdelavi vaših 
osebnih podatkov se lahko seznanite na spletni strani ZDS: Politika varstva zasebnosti 
https://www.zds.si/si/varstvo-zasebnosti. 
 

Na e-naslov želim prejemati splošna obvestila ZDS DA                    NE 
 

(ustrezno označite izbiro) 
Na e-naslov želim prejemati obvestila o izobraževalnih dogodkih DA                    NE 

 

(ustrezno označite izbiro) 
 
Kraj in datum: ________________________    Podpis:____________________________________ 
 
Soglasje za dodelitev dostopa do registriranih vsebin in za prejemanje naših e-obvestil lahko kadarkoli prekličete, zahtevate 
vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvestite pisno po pošti 
na naslov Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana ali preko povezave »Odjava«, ki se nahaja v 
besedilu v nogi vsakega sporočila, ki ga prejmete. 
 

Privolitev pošljite na: 
Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana;  

delodajalci@zds.si 

http://www.zds.si
https://www.zds.si/si/varstvo-zasebnosti
https://www.zds.si/si/varstvo-zasebnosti
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