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
6264/1/516291

kos(ov) izdelka: RAVNANJE Z ODPADKI IZ ZDRAVSTVA, KONTROLNA ONLINE DOKUMENTACIJA – POJASNILA,

POSTOPKOVNIKI IN VZORCI ZA BOLNICE, ZDRAVSTVENE DOMOVE, AMBULANTE

Cena: 198,00 € (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 online izdaje produkta pridobite dostop do online dokumentacije z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. 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.

RAVNANJE Z ODPADKI IZ ZDRAVSTVA, KONTROLNA ONLINE DOKUMENTACIJA – POJASNILA,
POSTOPKOVNIKI IN VZORCI ZA BOLNICE, ZDRAVSTVENE DOMOVE, AMBULANTE
Vsebina:
Strokovna pojasnila
Zakonodaja s področja varstva okolja
Odpadki
Odpadki iz zdravstva
Identiﬁkacija odpadkov iz zdravstva
Odpadki pod klasiﬁkacijsko številko 18 01
Odpadna zdravila
Ostali odpadki
Izpolnjevanje obveznosti
Povezava v sistem ravnanja z odpadki
Opis posameznih obveznosti
Prevoz odpadkov
Pravilno označevanje
Pravilno ločevanje
Skladiščenje
Zbiralnica
Oddajanje odpadov iz zdravstva
Vodenje evidenc
Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva
Načrt gospodarjenja z ostalimi odpadki
Izjeme (patronažna dejavnost)
Inšpekcijski nadzor
Pooblastila in pristojnosti okoljske inšpekcije
Osnove zakonodaje
Potek inšpekcijskega postopka
Upravni postopek
Prekrškovni postopek
Ukrepanje
Odprava nepravilnosti
Prisilitev/izvršba
Priprava na inšpekcijski nadzor okoljskega inšpektorja
Višina glob za kršitve
Postopkovniki in vprašalniki
Postopkovnik in vprašalnik za identiﬁkacijo odpadkov iz zdravstva
Vrste odpadkov
Dodelitev klasiﬁkacijske številke
Postopkovnik in vprašalnik za obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti
Obveznosti, ki jih imajo osebe, ki ravnajo z odpadki iz zdravstva
Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki
Prevoz odpadkov
Označevanje odpadkov
Ločevanje odpadkov iz zdravstva
Začasno skladiščenje in skladiščenje odpadkov iz zdravstva
Zbiralnica
Oddajanje odpadov iz zdravstva
Vodenje evidenc
Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva in ostalimi odpadki
Postopkovnik in vprašalnik za pripravo na obisk okoljskega inšpektorja

