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PISNA OSEBNA PRIVOLITEV
K ZBIRANJU IN OBDELAVI MOJIH OSEBNIH PODATKOV
NAROČILO ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV SKLADNO Z NAMENOM
Spodaj podpisani se s podpisom vpisnega lista, ki je priloga pisne osebne privolitve k zbiranju in obdelavi osebnih
podatkov včlanjujem v Agado, d.o.o., in želim ter naročam, da Agado, d.o.o. zame išče delo oz. zaposlitev, posreduje
med menoj in delodajalci, me obvešča o prostih delovnih mestih, delodajalcem posreduje podatke o mojem profilu, me
napoti na delo oz. zaposlitev ter posreduje oz. z nakazilom na moj transakcijski račun realizira plačilo za moje delo. S
podpisom obrazca družbi Agado, d.o.o. tudi naročam ter dovoljujem, da za namen zgoraj navedenih aktivnosti zbira ter
obdeluje vse podatke, ki sem ji jih izročil s prostovoljnim vpisom v ta vpisni list. Podatki so: priimek ime, datum rojstva,
kraj rojstva, spol, ulica in hišna številka stalnega prebivališča, poštna številka in kraj, občina, oblika osebnega dokumenta
(osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje), številka osebnega dokumenta in izdajatelj osebnega dokumenta.
Kontaktni podatki so številka gsm in telefona, elektronski naslov. Podatki o šolanju so podatki o šoli ter smeri šolanja. V
primeru da sem nerezident dovoljujem uporabo in hrambo podatka o davčnem rezidentstvu (odločba FURS) z namenom
davčne identifikacije pri obračunu akontacije dohodnine. Kontaktni podatki za pošiljanje pošte so: začasno prebivališče,
ulica in hišna številka, poštna številka in kraj ter občina.
Vprašanja in moje izjave za katere dovoljujem zbiranje in obdelavo so: Kje si izvedel za Agado?: Pošto želim prejemati?
Dovoljujem, da me obveščate s pomočjo SMS sporočil oziroma z e-pošto? Želeno delovno področje? Želeno območje dela,
občina dela? Razpoložljivost za delo? Želena urna postavka? Razpolaganje z vozniškim dovoljenjem, lastnim prevozom in
HACCP?
Podpisani na podlagi 8. člena ZVOP-1 podajam pisno osebno privolitev, da se vsi moji osebni podatki, ki sem vam jih
sporočil z vpisom na ta obrazec vodijo v zbirki upravljavca osebnih podatkov Agado, d.o.o., ter obdelujejo za namen
operativnega posredovanja dela in izvedbe izplačil zaslužkov ter izvedbe zavarovanja na podlagi delovno pravnih,
finančnih, davčnih predpisov ter predpisov v zvezi z zdravstvenim, pokojninskim in invalidskim zavarovanjem. Izrecno do
pisnega preklica dovoljujem uporabo kontaktnih podatkov za izvajanje članskih promocijskih aktivnosti, prodajnih
aktivnosti ter obveščanja v zvezi z problematiko posredovanja občsnih in začasnih del.
Podpis ____________________________
NAROČILO K HRAMBI ŠTEVILKE BANČNEGA RAČUNA
Podpisani na podlagi 8. člena ZVOP-1 podajam izrecno pisno osebno privolitev in naročilo, da se številka mojega
transakcijskega računa vodi v zbirki upravljavca osebnih podatkov Agado, d.o.o. predhodno pred samo operativno potrebo
ter obdeluje za namen izvedbe denarnih nakazil zaslužkov.
Podpis ____________________________
NAROČILO K HRAMBI DAVČNE ŠTEVILKE
Podpisani na podlagi 8. člena ZVOP-1 podajam pisno osebno privolitev in naročilo, da se moja davčna številka vodi v
zbirki upravljavca osebnih podatkov Agado, d.o.o. predhodno pred samo operativno potrebo, ter obdeluje za namen
delovno pravne zakonodaje (obvezen podatek na napotnici za delo) in davčne zakonodaje (identifikacijska številka za
potrebe DURS in plačilo akontacije dohodnine).
Podpis ____________________________
NAROČILO K HRAMBI ENOTNE MATIČNE ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)
Podpisani na podlagi 8. člena ZVOP-1 podajam pisno osebno privolitev in naročilo, da se moja enotna matična številka
občana vodi v zbirki upravljavca osebnih podatkov Agado, d.o.o. predhodno pred samo operativno potrebo ter obdeluje
za namen plačila pavšalnega prispevka za posebne primere pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPIZ).
V / Na _________________________, dne _______________,

Podpis ____________________________
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