
 
 
 

 
 

Založba Forum Media, založniška dejavnost d.o.o. 

Prešernova ulica 1 | 2000 Maribor | E-pošta: info@zfm.si | Telefon: 02 250 18 00 

Naročilnica – videovadnice TRIMinute 
 

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, naročamo ________ dostopov: VIDEOVADNICE za kratke gibalno-kognitivne premore med poukom 
 

Cena za en dostop (enega uporabnika) = 9,90 EUR/mesec (DDV ni vštet v ceno.) 

Posebne ugodnosti za več dostopov (več uporabnikov): 

- 6–10 dostopov: 10 % popusta 

- 11–15 dostopov: 20 % popusta 

- 16–20 dostopov: 25 % popusta 

- 21–25 dostopov: 30 % popusta 

- nad 26 dostopov: 35 % popusta 

 

Naročnik digitalnih vsebin – odgovorna 
oseba zavoda (ime in priimek): 

 
________________________________________________________ 

E-naslov naročnika: ________________________________________________________ 

Zavod: ________________________________________________________ 

Davčna številka: ________________________________________________________ 

Davčni zavezanec:        Da         Ne 

Naslov naročnika: ________________________________________________________ 

Naslov za izdajo računa: ________________________________________________________ 

E-naslov za e-račun: ________________________________________________________ 

Kontaktna oseba (ime in priimek): ________________________________________________________ 

Delovno mesto: ________________________________________________________ 

Podpis naročnika Žig 

 

Pogoji uporabe 

S prijavo na spletno stran se zavezujete, da svojega osebnega gesla ne boste posredovali tretjim osebam. Vsi posnetki so avtorsko zaščiteni, 
njihovo razmnoževanje in/ali kopiranje ni dovoljeno. 

Splošni pogoji 

Dostopne podatke za videovadnice boste prejeli na vaš elektronski poštni. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo 

o javnih plačilih. Naročnina na videovadnice se sklene za obdobje 12 mesecev in se ob poteku samodejno podaljša. Če želite naročnino na 

portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Založbo Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega letnega naročniškega obdobja. 



 
 
 

 
 

Založba Forum Media, založniška dejavnost d.o.o. 

Prešernova ulica 1 | 2000 Maribor | E-pošta: info@zfm.si | Telefon: 02 250 18 00 

Za aktivacijo dostopov nam sporočite ime in priimek vseh učiteljev, ki želijo dostop, ter njihov 

elektronski naslov: 

Ime in priimek E-naslov  Ime in priimek E-naslov 

1    19   

2    20   

3    21   

4    22   

5    23   

6    24   

7    25   

8    26   

9    27   

10    28   

11    29   

12    30   

13    31   

14    32   

15    33   

16    34   

17    35   

18    36   

 
Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov. (Označite.) 

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; 
- se bodo osebni podatki, pridobljeni na podlagi privolitve in za namen iz privolitve, obdelovali dokler privolitve (soglasja) ne bom preklical (umaknil) 

oziroma dokler ne bom sporočil zahteve za izbris podatkov iz baz. Svojo privolitev za obdelavo podatkov za zgoraj naveden namen lahko kadarkoli 
prekličem, začasno ali trajno, tako, da v elektronskem sporočilu kliknem na označeno povezavo za odjavo ali da pokličem na številko 02/250 18 
00. Pri tem preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do njenega preklica.; 

- 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. 
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