Naziv veterinarske organizacije
Naslov
e-naslov odgovorne osebe
Ime in priimek prosilca
Delovno mesto prosilca
e-naslov prosilca*
Šifra osemenjevalca prosilca
*na navedeni e-naslov, bo prosilec prejel uporabniško ime za dostop do CPZ Govedo

Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za živinorejo
Hacquetova ulica 17
1000 Ljubljana
Zadeva: Vloga za dostop do Centralne podatkovne zbirke GOVEDO (www.govedo.si)
V imenu zgoraj navedene organizacije prosimo, da za namen izvajanja osemenjevanja kot
javne službe zgoraj navedenemu prosilcu omogočite dostop do Centralne podatkovne
zbirke Govedo (CPZ Govedo) na Kmetijskem inštitutu Slovenije.
Spodaj podpisani prosilec/uporabnik izjavljam, da sem poučen in se zavedam, da je
zloraba osebnih in drugih podatkov (raba izven izvajanja javne službe osemenjevanja) ali
njihovo posredovanje, razkrivanje in omogočanje dostopa nepooblaščenim osebam razlog za
sankcioniranje in kazniva. Obvezujem se, da bom upošteval pogoje uporabe vezane na
dostopnost in razpolaganje s podatki in prevzemam vso odgovornost zaradi njihove kršitve.
Prevzemam tudi vso odgovornost za pravilnost vnesenih podatkov.
Dostopne podatke bom čuval kot poslovno skrivnost in nepooblaščenim osebam preprečil
dostop do podatkov. Seznanjen sem, da je uporaba podatkov, katerih vir je CPZ Govedo, v
komercialne in druge namene, izven dovoljenja za uporabo, prepovedana in kazniva.

Kraj in datum

Podpis prosilca/uporabnika
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V vlogi uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo
enakovredno za oba spola.
Vloga za dostop do CPZ Govedo za VET
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V zgoraj nenavedeni organizaciji se zavezujemo, da bomo z osebnimi podatki, ki so dostopni
v CPZ Govedo, ravnali v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja in zaščite
osebnih podatkov, s katero so zavezani tudi naši zaposleni.
Seznanjeni smo, da skrbnik CPZ Govedo, Kmetijski inštitut Slovenije, uporabniku dovoljuje
uporabo podatkov samo v okviru dovoljenja za uporabo. Zavezujemo se, da bomo Kmetijski
inštitut Slovenije obveščali o spremembah podatkov o uporabnikih naše organizacije. O
naših uporabnikih, ki do dostopa niso več upravičeni, vam bomo sporočili najkasneje v
sedmih dneh po nastali spremembi.

Kraj in datum

Žig

Odgovorna oseba organizacije
(ime in priimek s tiskanimi črkami)

(podpis)
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