SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI DRUŠTVA REVMATIKOV SLOVENIJE
V Društvu revmatikov Slovenije veliko pozornost posvečamo izobraževanju ter usposabljanju članov. Zavedamo se kako zelo
je pomembno, da so člani in njihove družine seznanjeni o novostih, preventivi in zdravljenju revme ter ostalih pridruženih
bolezni. Veseli smo, da vam zopet lahko ponudimo vikend seminarje, ki bodo potekali v letu 2019. Vikend seminar poteka od
petka popoldan do nedelje popoldan v spodaj določenih krajih. Poudarek je na prijateljskem pogovoru in sodelovanju
revmatikov in njihovih partnerjev z zdravniki, fizioterapevti in drugimi strokovnjaki. Vikend seminarji so namenjeni vsem vam, ki
imate diagnozo vnetnega revmatskega obolenja (ankilozirajoči spondilitis, revmatoidni artritis, psoriatični artritis, (SLE) lupus in
sorodne vnetne revmatične bolezni) in ste redni član Društva revmatikov Slovenije. Redni člani se lahko na seminar prijavite
skupaj s svojimi družinskimi člani. Če se želite udeležiti katerega od spodnjih vikend seminarjev, vas prosimo, da izpolnite in
podpišete priloženo PRIJAVNICO in SOGLASJE in oboje pošljite na sedež društva najkasneje do roka za prijave. Po
zaključku roka za prijave bomo vsem prijavljenim pisno potrdili njihove prijave in jim poslali podrobnejša navodila v
zvezi s seminarjem, skupaj s plačilnim nalogom. V primeru prevelikega števila prijav za posamezni seminar bomo morali
narediti prednostni seznam. Prednost bodo imeli člani, ki se vikend seminarja še niso udeležili ali se ga niso udeležili že dve
leti in nato vrstni red ostalih prispelih prijav. Zato vam svetujemo, da pohitite s prijavami!
1. Seminar za redne člane od 18 do 35 let, seminar je NAMENJEN za podmladek Društva revmatikov Slovenije
Datum:
12. - 14. April 2019
Destinacija:
Terme Vivat – Hotel Vivat
Prihod:
do 15. ure
recepcija Hotela Vivat
Vsebine:
SPOLNOST IN REVMATSKI BOLNIK
OBLADOVANJE BOLEČINE (faktorji, ki vplivajo na doživljanje bolečine, prepoznava in ocena bolečine,
metode zdravljenja…)
PSIHOLOŠKI VIDIK VPLIVA BOLEZNI na BOLNIKA
KOMUNIKACIJA S PARTNERJEM, SODELAVCI, PRIJATELJI…
Prijave:
do 22.3.2019
Polna cena namestitve (2x polpenzion) na osebo je 82 €, turistična taksa 2 € na dan, enkratna prijavnina je 1€, doplačilo za
enoposteljno sobo 15 € na dan.
(Prispevek za redne člane je 35€, za podporne člane, zakonce in partnerje se plača polna cene namestitve. V primeru
druge udeležbe na seminarju se plača polna cena).
2. Seminar za redne člane
Datum:
24. – 26. maj 2019
Destinacija:
Mala Nedelja - Hotel Bioterme
Prihod :
do 15. ure
recepcija Hotela Bioterme
Vsebina:
SLEDENJE AKTIVNOSTI REVMATOLOŠKE BOLEZNI
KOMUNIKACIJA S PARTNERJEM, SODELAVCI, PRIJATELJI…
ZDRAVA PREHRANA in VPLIV PREHRANE NA BOLEZNI
PSIHOLOŠKI VIDIK VPLIVA BOLEZNI na BOLNIKA
Prijave:
do 24.4.2019
Polna cena namestitve na osebo je 100 €, turistična taksa 2 € na dan, enkratna prijavnina je 2€, doplačilo za enoposteljno
sobo 10 € na dan.
3. Seminar za redne člane

Datum:
Destinacija:
Prihod:
Vsebine:

21. – 23. Junij 2019
Terme OLIMIA – Hotel Breza
do 15. ure
recepcija Hotela Breza
ZDRAVA PREHRANA in VPLIV PREHRANE NA BOLEZEN
ŽELENI IN NEŽELENI UČINKI ZDRAVIL
KOMUNIKACIJA S PARTNERJEM, SODELAVCI, PRIJATELJI…
PSIHOLOŠKI VIDIK VPLIVA BOLEZNI na BOLNIKA
Prijave:
do 21.5.2019
Polna cena namestitve na osebo je 104 €, turistična taksa 2,5 € na dan, enkratne prijavnine ni, doplačilo za enoposteljno sobo
25 € na dan.
4. Seminar za redne člane
Datum:
18. – 20. Oktober 2019
Destinacija:
Terme ZREČE – Hotel Vital
Prihod:
do 15. ure
recepcija Hotela Vital
Vsebine:
KOMUNIKACIJA S PARTNERJEM, SODELAVCI, PRIJATELJI…
ŽELENI IN NEŽELENI UČINKI ZDRAVIL
PSIHOLOŠKI VIDIK VPLIVA BOLEZNI na BOLNIKA
ZDRAVA PREHRANA in VPLIV PREHRANE NA BOLEZEN
Prijave:
do 18.9.2019
Polna cena namestitve na osebo je 102 €, turistična taksa 2 € na dan, enkratna prijavnina je 2€, doplačilo za enoposteljno
sobo 10 € na dan
5. Seminar za redne člane
Datum:
15. - 17. November 2019
Destinacija:
Zdravilišče Radenci – Hotel Radin
Prihod:
do 15. ure
recepcija Hotela Radin
Vsebine:
ZDRAVA PREHRANA in VPLIV PREHRANE NA BOLEZEN
SLEDENJE AKTIVNOSTI REVMATOLOŠKE BOLEZNI
KOMUNIKACIJA S PARTNERJEM, SODELAVCI, PRIJATELJI…
PSIHOLOŠKI VIDIK VPLIVA BOLEZNI na BOLNIKA
Prijave:
do 15.10.2019
Polna cena namestitve na osebo je 100 €, turistična taksa 2 € na dan, enkratna prijavnina je 1€, doplačilo za enoposteljno
sobo 15 € na dan.
POMEMBNO: Vsebine na seminarjih se lahko spremenijo!
PLAČILO IN NAMESTITEV za udeležbo na 2. do 5. seminarju
Vikend seminar poteka od petka do nedelje. Namestitev je v dvoposteljnih sobah z dvema polnima penzionoma. Namestitev je
možna tudi v enoposteljni sobi z doplačilom. Predavanja so za vse udeležence obvezna.
Za redne člane, ki se prvič ali po dveh letih spet udeležijo seminarja je prispevek 40 €, za lanske udeležence seminarja
je prispevek 60 €, za drugo udeležbo na seminarju v tem letu se plača polna cena namestitve. Za podporne člane,
zakonce in partnerje se plača polna cena namestitve.
Odpoved udeležbe na seminarju po datumu prijave zapade v plačilo določenega zneska s strani gostitelja seminarja, zato
bomo primorani to zaračunati osebi, ki bo po tem datumu odpovedala udeležbo.

. PRIJAVNICA NA VIKEND SEMINARJE V LETU 2019

IME IN PRIIMEK ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NASLOV ČLANA in POŠTA .............................................................................................................................................................
ŠTEVILKA ČLANSKE IZKAZNICE.......................................................................................................................................................
MOREBITNE SPECIFIČNE POTREBE GLEDE NAMESTITVE……………………………………………………………………………………………………………….

Prijavljam se za udeležbo na vikend seminarju (obkroži samo en seminar):
1.
2.
3.
4.
5.

Terme Vivat - Hotel Vivat (12. – 14. aprila 2019), seminar je za člane do 35. leta starosti
Mala Nedelja - Hotel Bioterme (24. – 26. maj 2019)
Terme OLIMIA – Hotel Breza (21. – 23. junij 2019)
Terme Zreče– Hotel Vital (18. – 20. oktober 2019)
Zdravilišče Radenci – Hotel Radin( 15. -17. november 2019)

Sem : REDNI / PODPORNI ČLAN DRUŠTVA REVMATIKOV SLOVENIJE (obkroži)

Udeležujem se (obkroži): PRVIČ ali NAZADNJE V LETU 2017
ŽE V LETU 2019

ŽE V LETU 2018

V spremstvu bom z družinskim članom: Ime in priimek : .........................................................
Želim enoposteljno sobo (obkroži):

Datum prijave : ........................ 2019

DA

NE

Podpis člana:…………………………………………

Prijave sprejemamo le v pisni obliki na naslov: Društvo revmatikov Slovenije, Parmova ulica 53, 1000
Ljubljana ali skenirano prijavo na elektronski naslov Društva revmatikov Slovenije.
Dodatne informacije:
Za vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo seminarja se lahko obrnete na sedež društva na telefon
0590 75 366 v času uradnih ur, v torek in četrtek med 10. in 14. uro, ali pišite na naš elektronski
naslov: drustvo@revmatiki.si!

PREBERITE TUDI NASLEDNJO STRAN IN S PRIJAVNICO OBVEZNO POŠLJITE TUDI PODPISANO SOGLASJE ZA OBDELAVO
OSEBNIH PODATKOV!!!!

Spoštovana članica, spoštovani član. Veseli nas, da se boste udeležili vikend seminarja. Ker obdelujemo pri tem tudi Vaše osebne
podatke (OP), Vas, skladno s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (št. 2016/679), seznanjamo, katere OP obdelujemo, za
kakšen namen, kdo in koliko časa jih obdeluje, kakšna je zakonska podlaga za njihovo obdelavo in kakšne pravice Vam v zvezi s tem
dajejo evropski in slovenski predpisi
VIKEND SEMINAR
Kateri Vaši osebni podatki se obdelujejo za namen izvedbe vikend seminarja?
Vaša članska številka, ime, priimek, podatki o vašem stalnem/začasnem prebivališču, datum rojstva, spol, državljanstvo ter številka in
vrsta Vašega identifikacijskega dokumenta.
Zakaj se obdelujejo ti osebni podatki?
 Zato, da lahko izvajamo pogodbo med DRS in ponudnikom nastanitve.
 Za namen vpisa v knjigo gostov pri ponudniku nastanitve.
 Zato, da preprečujemo zlorabe (evidenca upravičencev).
 Zato, da poročamo o udeležbi uporabnikov programa »Izobraževanje in usposabljanje odraslih revmatikov in njihovih
družinskih članov« sofinancerjem programa (FIHO in občine). Podatke sporočamo v anonimizirani obliki.
 Zato, da Vas lahko obveščamo v zvezi z izvajanjem programa.
 Za našo statistično obdelavo (število udeleženk/udeležencev, trendi).
Kdo upravlja, kdo obdeluje navedene OP, koliko časa se obdeluje in kakšna je pravna podlaga?

izvedba izobraževanj

nastanitev
Ponudnik nastanitve

obdelovalec

DRS
računovodski servis in
sofinancerji programa

pravna
podlaga

Soglasje udeleženke/udeleženca
programa

upravljavec

čas obdelave

DRS, računovodski servis in sofinancerji programa

Soglasje udeleženke/udeleženca programa in 10. člen Zakona o prijavi
prebivališča (ZPPreb), Uradni list RS, št. 59/06–uradno prečiščeno besedilo,
111/07 in 52/16–ZPPreb-1.
Vaše osebne podatke bomo prenehali obdelovati v šestem letu po izvedbi programa, v kolikor v tem času ne bo prišlo
do pretrganja zastaranja (346. člen Obligacijskega zakonika). Kadar so Vaši podatki podlaga za izdajo računa s strani
ponudnika namestitve pa deset koledarskih let (računovodski predpisi) od dneva izdaje računa.

Ali posredujemo omenjene osebne podatke tretjim osebam?
Ne!
Ali posredujemo omenjene osebne podatke v tretje države?
Ne!
Ali DRS izvaja profiliranje in avtomatizirano odločanja na podlagi vaših OP?
Ne!
Kako lahko prekličem soglasje za obdelavo OP?
To soglasje, lahko kadarkoli pisno prekličete na naslov Društvo revmatikov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana ali na e-naslov
drustvo@revmatiki.si. Prav tako lahko zahtevate izbris že zbranih osebnih podatkov, izpis ali prenos podatkov.
Kakšne so moje pravice v zvezi z varstvom OP?
Evropska in nacionalna zakonodaja Vam daje pravico do: (1) informiranosti, (2) dostopa do Vaših podatkov, (3) popravka (posodobitve),
(4) izbrisa, (5) omejitve obdelave, (6) prenosa, (7) ugovora in (8) pravice, vezne na avtomatično odločanje in profiliranje na podlagi
Vaših OP.
Nova pravila so samo kompliciranje. Kam se lahko pritožim?
Nam ne. Tudi mi jih moramo, karkoli si že o njih mislimo, spoštovati. Poizkusite lahko v Bruslju (Evropski svet, Evropska komisija in
Evropski parlament), kjer so jih sprejeli.
Kje lahko dobim dodatne informacije?
Pri naši pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko e-pošte dpo@revmatiki.si in pri ostalih sodelavkah in sodelavcih DRS preko epošte drustvo@revmatiki.si, v času uradnih ur, vsak torek in četrtek med 10h in 14h pa tudi telefonsko.

VAŠE SOGLASJE
Datum (dan.mesec.leto):

.
Lastnoročni podpis članice/člana:
Lastnoročni podpis družinskega člana/članice:

.

