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
10504/1/516137

kos(ov) izdelka: PORTAL – E-KADROVIK ZA JAVNI SEKTOR

Izberite izdajo.
spletni-dostop-letna-narocnina-enkratno-placilo: 398,00 € (DDV ni vključen v ceno)
Spletni dostop vključuje: spletni priročnik Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem, dostop do preverjenih kadrovskih rešitev, praktični vzorci z možnostjo
urejanja, neomejeno število odgovorov strokovnjakov na konkretna vprašanja, opomnik s pomembnimi datumi, kadrovski koledarček, seznam aktualnih javnih
razpisov, redno obveščanje in posodabljanje, zbirka aktualnih webinarjev

spletni-dostop-letna-narocnina-mesecno-placilo: 35,00 € (DDV ni vključen v ceno)
Mesečna naročnina: 35,00 €/mesec + DDV

Spletni dostop vključuje: spletni priročnik Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem, dostop do preverjenih kadrovskih rešitev, praktični vzorci z možnostjo
urejanja, neomejeno število odgovorov strokovnjakov na konkretna vprašanja, opomnik s pomembnimi datumi, kadrovski koledarček, seznam aktualnih javnih
razpisov, redno obveščanje in posodabljanje, zbirka aktualnih webinarjev

spletni-dostop-tiskana-izdaja-letna-narocnina-enkratno-placilo: 498,00 € (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)
Spletni dostop + tiskana izdaja vključuje: vse ugodnosti spletnega dostopa, 400 + strani zakonodajnih podlag, obrazložitev in strokovnih člankov, + dodatno
tiskano izdajo priročnika Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem, možnost dodajanja opomb in komentarjev, redno obveščanje in posodabljanje tudi v tiskani
obliki

spletni-dostop-tiskana-izdaja-letna-narocnina-mesecno-placilo: 43,00 € (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)
Mesečna naročnina: 43,00 €/mesec + DDV

Spletni dostop + tiskana izdaja vključuje: vse ugodnosti spletnega dostopa, 400 + strani zakonodajnih podlag, obrazložitev in strokovnih člankov, + dodatno
tiskano izdajo priročnika Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem, možnost dodajanja opomb in komentarjev, redno obveščanje in posodabljanje tudi v tiskani
obliki

Uporabnik digitalnih vsebin (ime in priimek)
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Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
PORTAL (SPLETNI DOSTOP) Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu enoletnega obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Založbo Forum Media najmanj
30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. PORTAL (SPLETNI DOSTOP + TISKANA IZDAJA) Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov, priročnik v
tiskani obliki in pripadajoče posodobitve pa na vaš poštni naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno
podaljša ob koncu enoletnega obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Založbo Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega
obračunskega obdobja.

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.

PORTAL – E-KADROVIK ZA JAVNI SEKTOR

PRODUCT DESCRIPTION

Spletno stičišče za HR-ovce vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, relevantnih za javni
sektor, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov za področje javnega sektorja,
uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR
področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja, s katerimi se srečujete v
javnem sektorju.

Strokovne vsebine priznanih slovenskih strokovnjakov (brskanje po aktualnih in preverjenih
informacijah)
Vprašanja in odgovori: pregledno po kategorijah
Kadrovska dokumentacija: uporabni vzorci, pogodbe, obrazci, pravilniki, zapisniki, preglednice,
postopkovniki, vzorci odpovedi …
Opomnik s pomembnimi datumi: kadrovski koledarček
Aktualno: najnovejše kar se dogaja na kadrovskem področju
Javni razpisi: povezave do vseh pomembnih razpisov za delodajalce, z opomniki, kdaj razpis poteče
Video seminarji (posnetki aktualnih in pomembnih webinarjev)

»Portal e-Kadrovik nam je v veliko pomoč pri vsakdanjem delu. Večkrat posežemo po priročniku,
spremljamo objave in časovni opomnik o aktualnih zadevah, še posebej pa nam pomagajo odgovori na
naša vprašanja. Pripravljeni so strokovno in razjasnijo naše dileme, kar je toliko bolj pomembno, kadar
gre za speciﬁčne okoliščine primera in v (katerihkoli) splošnih odgovorih ne najdemo rešitve.«

Kristina Božič višja svetovalka za kadrovske zadeve - Občina Škofja Loka

Oglejte si portal tukaj

