
 

OBRAZEC ZA VPIS TERAPEVTA NA SPLETNO STRAN DRUŠTVA SINTA 

□  NOV VNOS   □   SPREMEMBA   □   BREZ SPREMEMBE PODATKOV            

1 za dodatne zaključene terapevtske smeri priložite potrdilo o zaključku 
*podčrtana področja označite z zvezdico, če ne želite, da so objavljena na spletni strani. 

Podpisani/a _________________________ izjavljam, da so navedeni podatki 

točni in skenirane priloge enakovredne originalom. 
_______________________________ 

Datum:  

Pred pošiljanjem obrazca spodaj označite (odebelite/obkrožite), ali se strinjate z 
zbiranjem vaših osebnih podatkov. Podrobnosti o zbiranju, hranjenju in obdelovanju vaših 
podatkov, politiki zasebnosti in splošnih pogojih preberite spodaj: 

Ime:

Priimek:

Naslov, kjer se izvaja 
terapija:

Telefon, fax:

e-mail:

www:

Vrsta terapije: obkroži individualna partnerska otroška skupinska

Terapevtska 
usmeritev1:

Izobrazba:

Obkrožite/odebelite ustrezno

PLAČANA 
ČLANARINA DA                     NE



Upravljavec in obdelovalec vaših osebnih podatkov je Slovensko društvo za integrativno 
psihoterapijo in transakcijsko analizo (v nadaljevanju Društvo SINTA), ki za namen 
obveščanja o dogodkih obdeluje vaše podatke, zbrane v obrazcu za vpis na spletno stran 
terapevta (ime, priimek, naslov izvajanja terapije, telefon, fax, elektronski naslov, spletna 
stran organizacije, plačilo članarine, izobrazba, terapevtska usmeritev in vrsta terapije, ki jo 
izvajate). Pravna podlaga za obdelovanje omenjenih podatkov je vaša privolitev za 
prejemanje obvestil o dogodkih, ki jih organizira omenjeno društvo, ter objavi vaših podatkov 
na spletni strani društva. Vaši osebni podatki se obdelujejo za obvestila o strokovnih 
srečanjih in z njimi povezanimi informacijami. Vaše osebne podatke bodo za ta namen 
uporabljali sodelavci Društva SINTA in jih ne bodo posredovali tretjim strankam. Društvo 
SINTA bo skladno z veljavno zakonodajo hranil vaše osebne podatke do preklica z vaše 
strani. Zavezujemo se, da bomo skladno z veljavno splošno uredbo Evropske unije o varstvu 
podatkov vaše podatke z ustreznimi ukrepi obdelali tako, da bomo zagotovili ustrezno 
varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo in nenamerno izgubo. 
Svojo privolitev za obdelovanje osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete ali zahtevate 
dodatne informacije preko sporočila na admin@drustvo-sinta.si. Kadarkoli imate pravico 
zahtevati: dostop do svojih osebnih podatkov in popravek netočnih podatkov; izbris osebnih 
podatkov, ko prekličete svojo osebno privolitev; omejitev obdelave podatkov zaradi zakonitih 
razlogov; obveščanje glede popravkov, izbrisa ali omejitve obdelave podatkov. Če menite, da 
obdelava krši veljavno zakonodajo, imate pri nadzornem odboru pravico do pritožbe. Za 
dodatne informacije o varstvu osebnih podatkov z naslova prejemanja obvestil o dogodkih, 
se lahko obrnete na že zgoraj omenjeni elektronski naslov. 

Obkrožite ali odebelite: 

Da, strinjam se z zbiranjem mojih osebnih podatkov. 

Ne, ne strinjam se z zbiranjem mojih osebnih podatkov. 

Ostale informacije: 
Po želji se lahko na spletni strani objavi tudi slika terapevta (vsaj 100 KB).  
V kolikor ne boste poslali celotne dokumentacije, objave ne moremo zagotoviti. Do objave 
praviloma pride v 3 tednih od popolne vloge.  
Izpolnjen obrazec pošljite preko e-pošte na naslov admin@drustvo-sinta.si ali preko navadne 
pošte na naslov Društvo Sinta, Stegne 7, Ljubljana. 
Obrazec velja do preklica oziroma spremembe. S plačilom članarine boste v prihodnje 
avtomatsko vsako leto podaljšali svojo objavo na spletni strani, razen v primeru, da nas 
boste obvestili, da tega ne želite več. 
Spremembe sporočite prav tako preko tega obrazca.

mailto:admin@drustvo-sinta.si

