Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• po faxu: 02 252 40 92
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

Da, naročam

NAROČILNICA
4888/1/6250

kos(ov) izdelka: KONTROLNA MAPA SVETOVALCA ZA KEMIKALIJE

Cena: 248,00 € (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

Uporabnik digitalnih vsebin (ime in priimek)

E-naslov uporabnika digitalnih vsebin
Da

Ne

Naziv organizacije

Davčna številka

Davčni zavezanec

Naslov za dostavo

Naslov za izdajo računa

E-naslov za E-račun

Kontaktna oseba (ime in priimek)

Funkcija

E-naslov

GSM/Telefon

Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo
lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi
posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

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.

KONTROLNA MAPA SVETOVALCA ZA KEMIKALIJE
Vsebina:
POSTOPKOVNIKI
Postopkovnik za proizvajalca kemikalije
Postopkovnik za uvoznika kemikalije
Postopkovnik za uporabnika nevarne kemikalije
Postopkovnik za subjekte, ki izvaja skladiščenje nevarne kemikalije kot dejavnost
Postopkovnik za izdajo dovoljenja za proizvodnjo, promet in uporabo kemikalij
Postopkovnik za prijavo nove kemikalije
Postopkovnik registracije nove kemikalije (sedem korakov) pri Evropski kemijski agenciji ECHA
Postopkovnik predregistracije nove kemikalije
Postopkovnik pozne predregistracije nove kemikalije
Postopkovnik za izdelavo ocene kemijske varnosti
Postopkovnik za evalvacijo snovi
Postopkovnik avtorizacije snovi
Postopkovnik za sporočanje podatkov o kemikalijah
NOVOST: UFI (Unique Formula Identiﬁer) in PCN (Poison Centre Notiﬁcation)
TABELE in PREGLEDNICE
Preglednica: Razredi skladiščenja nevarnih kemikalij
Pravila za skladiščenje nevarnih kemikalij
Preglednica: opisi razredov skladiščenja in merila za uvrstitev v razrede
Razvrščanje in označevanje kemikalij: nevarnosti, razredi, kategorije kemikalij, H-stavki in piktogrami
Razvrščanje in označevanje kemikalij: razlaga piktogramov
Preglednica: H in P stavki
Preglednica: označevanje na osnovi zakonodaje o kemikalijah - GHS
Seznam nevarnega blaga s potencialno hudimi posledicami (tabela 1.10.3.1.2)
Pregled: Novosti pri poročanju o kemikalijah - UFI in PCN
Pregled: Novosti ADR 2019 z navodili
PRIMERI
Primer varnostnega lista
Primer navodila za varno ravnanje s kemikalijami
ZAKONODAJA
Neposreden dostop do področne zakonodaje na zgoščenki

