Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

Da, naročam

NAROČILNICA
10504/1/5161367

kos(ov) izdelka: E-OKOLJE PLUS

Cena: 790,00 € (DDV ni vključen v ceno)

Uporabnik digitalnih vsebin (ime in priimek)

E-naslov uporabnika digitalnih vsebin

Naziv organizacije

Davčna številka

Da

Naslov za dostavo
Kontaktna oseba (ime in priimek)

Naslov za izdajo računa
Funkcija

Ne

Davčni zavezanec
E-naslov za E-račun

GSM/Telefon

E-naslov

Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
Ob naročilu prejmete enoletni dostop do portala, udeležbo na enodnevnih seminarjih in strokovno svetovanje. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku
obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi
posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za
proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo vaših
podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti ki vam jih ponuja
Založba Forum Media. Soglašam, da Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za potrebe
neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo). Ob tem sem seznanjen/-a, da:
- lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: dpo@zfm.si;
- osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
- imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih
podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: dpo@zfm.si;
- lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko
zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
- lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
- se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje proﬁlov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na podlagi
analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
- več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.zfm.si.

E-OKOLJE PLUS

PRODUCT DESCRIPTION

Za enotno ceno prejmete poslovni paket:

+ dva seminarja,

+ letni dostop do portala e-Okolje,

+ letni dostop do online priročnika Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji in

+ strokovno svetovanje priznanih specialistov iz prakse.

Celovita rešitev za odgovorne s področja Okolje in odpadki:

stalna informiranost
strokovno svetovanje
praktična izobraževanja
potrdilo o stalnem strokovnem razvoju

Kot vodilni ponudnik okoljskih rešitev na slovenskem trgu bomo z najboljšimi strokovnjaki poskrbeli, da boste naloge,
ki so vam na okoljskem področju dodeljene, vedno naredili hitro, pravočasno in v skladu z zakonodajo.

Mi bomo skrbeli, da boste vedno pravočasno obveščeni o tekočih obveznostih, in vam pomagali, da boste
za njihovo izpolnitev porabili čim manj časa.

E-Okolje PLUS je namenjen pooblaščencem za okolje, odgovornim osebam za ravnanje z odpadki, tehnologom, vodjem

in strokovnim delavcem za kakovost, zaposlenim v nabavi in ostalim, ki vam je dodeljeno, da v vašem podjetju
poskrbite za izpolnitev okoljske zakonodaje.

Že več kot 10 let smo vodilni ponudnik okoljskih rešitev. Sodelujemo z najboljšimi strokovnjaki in poskrbimo za vaše
strokovno in kakovostno delo.

MNENJA STRANK:

»Pri seminarjih Forum Akademije me navdušuje posebej to, ker tudi po njih prejmem hiter in strokoven odgovor
na svoje vprašanje.«Matej Kobolt, Struc-Ekoing d.o.o.
»Na izobraževanju Forum Akademije pridobim res koristne informacije za konkretno delo v podjetju.«Marija

Mihalič, Esol d.o.o.
»Na izobraževalnem dogodku Forum Akademije sem prejel koristne informacije in dogodke take vrste
podpiram.«ŽZvonko Rozmanič, Farmtech d.o.o.
»Vsebina izobraževanja v okviru Forum Akademije je aktualna, predavatelji odlični. Všeč mi je, da dobim
odgovore na vsa zastavljena vprašanja in da imam priložnost kontaktirati z ostalimi kolegi iz stroke.«Meta

Blaž, Schenker d.d.
»Portal za pravilno ravnanje z odpadki redno uporabljam, ker je pregleden in praktičen«.Miran Dokl,

Komunala Radgona

KORISTI

E-Okolje PLUS je prava rešitev za vas, ker: Vedno in povsod dostopate do povsem posodobljenega portala eOkolje. Ta na enem mestu obravnava aktualno okoljsko zakonodajo, navodila in vzorce za pravilno ravnanje s
posamezno vrsto odpadka ter usmeritve za izdelavo obveznih načrtov in poročil. Prejmete takojšen nasvet za
prav vsako dilemo, kot: kaj naj po novem zahtevam od svojih dobaviteljev pri uvozu, kakšne evidence moram
voditi in komu ter do kdaj poročati, kako naj z odpadki zaslužim in ostala. Poskrbimo za vaše izobraževanje. V
obdobju enega leta organiziramo deset praktičnih seminarjev in delavnic z vašega področja. Za vas sta dva
brezplačna. Trenutno razpisani seminarji so objavljeni TUKAJ. Pridobite potrdilo Forum Akademije o stalnem
strokovnem razvoju na področju Okolje in odpadki. Potrdilo uporabite v svojem življenjepisu v poglavju o
dodatnem poklicnem usposabljanju oz. pridobljeni neformalni izobrazbi. Pridobite ga na podlagi uporabe rešitve
e-Okolje PLUS in končnega preverjanja znanja.

VSEBINA

Enoletna podpora vključuje:

Stalno zagotavljanje aktualnih informacij
Enoletni dostop do portala e-Okolje: aktualna okoljska zakonodaja, praktična navodila za pravilno
ravnanje s posamezno vrsto odpadkov in obveščanje o vaših obveznostih.
Strokovno svetovanje in odgovore na vprašanja
Hitre odgovore na vaše konkretne dileme oziroma rešitve, ki jih pri delu potrebujete, da ste vedno
pripravljeni na obisk okoljskega inšpektorja.
Redno izobraževanje
Udeležbo na dveh enodnevnih izobraževalnih dogodkih s področja Okolje in odpadki (seminarjih,

delavnicah, posvetih ali konferenci).
Potrdilo o stalnem strokovnem razvoju na področju Okolje in odpadki
SPLOŠNI POGOJI

Ob naročilu prejmete enoletni dostop do portala, udeležbo na enodnevnih seminarjih in strokovno svetovanje.
Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V
primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega
obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost
vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin.
Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

