
Prijavnica za letovanjePokljuka
Ime Priimek Datum in kraj rojstva 
Naslov stalnega prebivališča 

Telefonska številka, na kateri ste dosegljiviE-naslov

Zaposlen v podjetju: 

 a. Trelleborg Slovenija  Matična številka
 b. Sava Medical in storitve Matična številka

Stroške letovanja bom poravnal pri plači v (ustrezno označite):   1   2 3 4 5         mesečnih obrokih 

Zunanji uporabniki in upokojenci: stroške letovanja poravnajo v enem obroku, najkasneje do datuma odhoda na letovanje 

Želim letovati 

1. možnost:                        od do

2.    možnost:

Za letovanje  prijavljam (na prvo mesto vpišete sebe, nato še ostale osebe, ki bodo letovale z vami):

Kraj in datum: Podpis: 

Zap. št. Ime, priimek Leto rojstva Naslov stalnega bivališča Pošta in kraj
1
2
3
4
5
6
7
8

 S podpisom na prijavnici potrjujem:

od do

- da so podatki resnični,
- da dovoljujem, da se mi odtegne znesek za uporabo počitniških prostorov od plače oz. da bom poravnal znesek po 

položnicah
- da sem seznanjen s splošnimi pogoji o najemu apartmajev, ki so navedeni v razpisu in jih v celoti sprejemam.
- da SMS moje podatke lahko koristi za obveščanje o prostih terminih, akcijah in ostalih aktivnostih trženjskega komuniciran-

ja.
- da se strinjam z GDPR, več na zadnji strani prijavnice Informacije na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih  podatkov 
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

www.trelleborgslovenija.com/sl/pocitniske-kapacitete



Informacije na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). 

1. Upravljalec osebnih podatkov:
SAVA MEDICAL IN STORITVE, d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Republika Slovenija, matična številka 
5914809000.

2. Namen obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga za obdelavo
Upravljalec zbira naslednje osebne podatke: Ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko, e. poštni naslov in 
datum rojstva.
Osebni podatki se zbirajo skladno z Zakonom o prijavi prebivališča. Na podlagi določil navedenega zakona mora 
posameznika, ki se nastani v turističnem ali gostinskem objektu, upravljalec prijaviti oziroma odjaviti pristojni policijski 
postaji v 12 urah po njegovem sprejemu oziroma odhodu. Te podatke zbiramo tudi zato, da vam lahko izstavimo račun 
za plačilo letovanja in izdamo napotnico za letovanje. 
Kadar eden družinski član izpolni prijavnico za letovanje tudi za preostale družinske člane, vaše osebne podatke 
pridobimo od vašega družinskega člana, ki je izpolnil prijavnico za letovanje. 
Če imate z družbo SAVA MEDICAL IN STORITVE, d.o.o. ali njeno materinsko družbo Trelleborg Slovenija, d.o.o. sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi in se dogovorite za obročno odplačilo, potem se vaši osebni podatki v ta namen posredujejo tudi 
finančno računovodski službi družbe Trelleborg Slovenija, d.o.o. Pri prenosu vaših osebnih podatkov znotraj skupine 
zagotavljamo uporabo varovalnih mehanizmov.
Na podlagi vašega soglasja lahko vaše osebne podatke uporabimo tudi za pošiljanje informacij o akcijski ponudbi 
počitniških kapacitet. Kolikor teh informacij ne želite prejemati, obkljukajte kvadratek »ne želim prejemati informacij o 
akcijski ponudbi« na koncu tega dopisa. Podano soglasje lahko tudi kadarkoli prekličete in sicer pisno na naslov 
upravljalca ali z e.pošto na naslov: natasa.bubas@trelleborg.com. 
Če vaših osebnih podatkov ne posredujete ne moremo izpolniti svoje zgoraj opisane zakonske obveznosti, zato vam v 
tem primeru ne moremo izdati napotnice za letovanje. 

3. Obdobje hrambe osebnih podatkov
Vaši osebni podatki se hranijo največ eno leto po preteku koledarskega leta, v katerem ste letovali.

4. Pravice glede vaših osebnih podatkov
Glede vaših osebnih podatkov imate naslednje pravice:
- pravico, od upravljalca dobiti potrditev, ali se obdelujejo vaši osebni podatki in pravico do dostopa do teh podatkov,
- pravico od upravljalca zahtevati popravek vaših osebnih podatkov, če so ti netočni,
- pravico od upravljalca zahtevati izbris osebnih podatkov, če ti niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani, 

če posameznik prekliče soglasje za obdelavo ali če so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
- pravico zahtevati omejitve obdelave osebnih podatkov v primeru, če oporekate točnosti podatkov ali je obdelava 

nezakonita vendar nasprotujete izbrisu podatkov ali če upravljalec podatkov ne potrebuje več, potrebujete pa jih 
zaradi uveljavljanja pravnih zahtevkov ali če je ste vložili ugovor glede obdelave osebnih podatkov skladno z Sploš-
no uredbo o varstvu podatkov,

- pravico, da osebne podatke, ki ste jih posredovali upravljalcu, prejmete v strukturirani in strojno berljivi obliki in 
pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljalcu,

- pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov.

5. Sporočilo posamezniku v primeru kršitve varstva osebnih podatkov
V primeru, ko bi kršitev varstva osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine vam bo 
upravljalec, skladno z določili Splošne uredbe za varstvo podatkov, brez nepotrebnega odlašanja sporočil, da je prišlo 
do kršitve varstva osebnih podatkov.

6. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da v primeru, ko meni, da obdelava osebnih podat-
kov krši določila Splošne uredbe o varstvu podatkov, vloži v ta namen pritožbo pri upravljalcu. Posameznik lahko 
pritožbo vloži tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je to Informacijski 
pooblaščenec.

SAVA MEDICAL IN STORITVE,d.o.o.

KONTAKT
Sava Medical in storitve d.o.o. Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj 
Tel. : (04) 206 60 80; E-mail: natasa.bubas@trelleborg.com
www.trelleborgslovenija.com/sl/pocitniske-kapacitete
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