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Akcija »TRAJNOSTNO V SLUŽBO« ETM 2021 KOLEDAR ZA BELEŽENJE PRIHODOV 

IME IN PRIIMEK: ________________________________________________ TEL*.:_______________________ 

ELEKTRONSKI NASLOV*: ___________________________________________ 

Sodelovanje v akciji je mogoče tudi brez vnosa osebnih podatkov označenih z *. Vnos teh podatkov je le pogoj za 
sodelovanje v nagradnem žrebanju, saj v nasprotnem primeru ne moremo vzpostaviti kontakta za podelitev nagrade. Število 
trajnostnih kilometrov oz. metrov ne vpliva na sodelovanje v nagradni igri. 
 
V SPODNJI KOLEDAR VSTAVITE: 

 
 
 

če ste v službo prišli vsaj del poti na trajnosten način vpišite + in dodatno tudi ali ste prišli: s kolesom 
(K), peš (P), skirojem (SK), javnim prevozom (JP)ali kot sopotnik v avtu(SP) in ocenjeno število 

kilometrov oz. metrov. 
 
 ko bi lahko prišli na trajnosten način, pa ste izbrali drugo prevozno sredstvo 

 
 

ko niste bili v službi (bolniška, dopust, prost dan, tudi vikend) 
 

 

PON. TOR. SRE. ČET. PET. SOB. NED. 
9.08.2021 10.08.2021 11.08.2021 12.08.2021 13.08.2021 14.08.2021 15.08.2021 

       
PON. TOR. SRE. ČET. PET. SOB. NED. 
16.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 21.08.2021 22.08.2021 

       
PON. TOR. SRE. ČET. PET. SOB. NED. 
23.08.2021 24.08.2021 25.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 28.08.2021 29.08.2021 

       
PON. TOR. SRE. ČET. PET. SOB. NED. 
30.08.2021 31.08.2021 1.09.2021 2.09.2021 3.09.2021 4.09.2021 5.09.2021 

       

PON. TOR. SRE. ČET. PET. SOB. NED. 
6.09.2021 7.09.2021 8.09.2021 9.09.2021 10.09.2021 11.09.2021 12.09.2021 

       
PON. TOR. SRE. ČET. PET. SOB. NED. 
13.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 18.09.2021 19.09.2021 

       
PON. TOR. SRE. ČET. PET.   
20.09.2021 21.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 24.09.2021   
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Z vnosom osebnih podatkov označenih z * in oddajo koledarja soglašam, da organizatorja Občina Žalec in Fakulteta za 
logistiko, Univerze v Mariboru obdelujeta in uporablja moje v prijavi navedene podatke izključno za namene akcije 
Trajnostno v službo. Potrjujem, da so podatki, ki sem jih zapisal, resnični. Soglašam, da bodo v primeru prejema nagrade, 
moja ime in priimek objavljena v sredstvih javnega obveščanja, ki lahko moje fotografije, filmske ali video posnetke, 
intervjuje ipd., kar je v zvezi z akcijo Trajnostno v službo objavijo, ne da bi od njih zahteval kakršnokoli povračilo. Celotno 
besedilo soglasja o zbiranju in varstvu osebnih podatkov se nahaja v nadaljevanju. 
Kriterij za glavno nagradno žrebanje je več kot 30% plusov, v primerjavi z minusi na koledarčku. 
Koledar lahko skenirate ali fotografirate in ga pošljete po elektronski pošti na e-naslov: majda.marovsek@zalec.si ali 
uros.kramar@um.si ali zvonka.kovic@zalec.si. Če se boste odločili, da oddate tiskano obliko koledarja, morate 

poskrbeti, da ga oddate pri: Zvonki  Kovič  do 22.9.2021 do 15.00. Pri žrebanju bodo upoštevani vsi koledarji, ki bodo 
prispeli do tega datuma. 
 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
Osebni podatki, ki so zahtevani med registracijo, so potrebni za izvedbo akcije in podeljevanje nagrad ter obveščanje udeležencev o 
ključnih dogodkih in aktivnostih akcije. Organizatorja Občina Žalec in Fakulteta za logistiko, Univerze v Mariboru se obvezujeta, da bosta 
skrbno varovala podatke uporabnikov ter jih uporabljala izključno za namen, za katerega so bili posredovani.  
Organizatorja bosta podatke, pridobljene od udeležencev akcije pridobivala, hranila in drugače obdelovala še za pripravo anonimnih 
statističnih analiz (skupno število udeležencev, povprečno število prevoženih kilometrov ipd.). Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja 
in uporabe podatkov so izključno pošiljanje informacij udeležencem o akciji Trajnostno v službo in analiza udeležbe z namenom 
izboljševanja in nadgrajevanja akcije v prihodnje.  
Udeleženec v postopku registracije posreduje osnovne osebne podatke. Udeleženec zagotovi, da so ti podatki resnični. Potrjuje tudi, da 
je bil pred izpolnjevanjem obrazcev ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih je dal na voljo 
upravljavcu ob vnosu. Uporabnik ob vnosu podatkov v obrazce podaja osebno privolitev, da lahko ponudnik obdeluje osebne podatke.  
Organizatorja se obvezujeta, da podatkov ne bosta posredoval tretjim osebam, razen kolikor je to v skladu z veljavno zakonodajo. V času 
upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa 
osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.  
Organizatorja bosta pridobljene podatke varovala ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za 
katere je uporabnik dal svoje soglasje. Organizatorja se zavezujeta, da bosta zbrane podatke hranila le toliko časa, kolikor bo nujno 
potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega 
preklica uporabnika (na e-naslov uros.kramar@um.si ali majda.marovsek@zalec.si ) se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci 
podatkov.  
Uporabniki imajo kadarkoli pravico zahtevati spremembo oziroma izbris svojih osebnih podatkov preko e-naslova uros.kramar@um.si ali 
majda.marovsek@zalec.si. Podatki bodo izbrisani v najkrajšem možnem času.  
Osebne podatke med trajanjem akcije hranimo v računalniški obliki na Občini Žalec, po zaključku akcije pa na Fakulteti za logistiko, 
Univerze v Mariboru. Kontaktna oseba pooblaščene za varstvo osebnih podatkov je Majda.Marovšek@zalec.si . 


