PRISTOPNI OBRAZEC ZA OPRAVLJANJE VOZNIŠKEGA IZPITA
OSEBNI PODATKI

____________________________________________________________
ime in priimek

____________________________________
EMŠO

____________________________________________________________________________________________________________
naslov stalnega ali začasnega bivališča

_______________________________________
telefonska številka

_____________________________________________________________
elektronski naslov

PRIJAVA
TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV (CPP)
Splošni del
Dodatni del za kategorijo
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B

BE

C

CE

D

F

BE

C
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PRAKTIČNI DEL
Praktično usposabljanje za kategorijo
A
A1
AM
A2
B

koda 96

Tečaj cestno prometnih predpisov je sestavljen iz splošnega in dodatnega dela. Kandidat se lahko dodatnega dela predavanj udeleži šele po opravljenem
splošnem delu. Splošni del je sestavljen iz štirih srečanj po štiri pedagoške ure. Prisotnost na splošnem delu je 75%, torej je opravičena odsotnost na
enem izmed predavanj. V kolikor je odsotnost daljša, se splošni del ne prizna in ga je potrebno opravljati ponovno, prav tako ni mogoč obisk dodatnega
dela. Prisotnost na dodatnem delu predavanj cestno prometnih predpisov je 100%. Učna ura vožnje traja najmanj 50 minut in največ 60 minut.
Morebitno odsotnost na učni uri vožnje je potrebno sporočiti pravočasno. Odsotnost mora biti sporočena pisno (preko sms, elektronske pošte) ali ustno
(osebno ali preko telefona) vsaj 12 ur pred napovedanim terminom. V primeru, da odsotnost ne bo sporočena pravočasno podjetje B&B, d.o.o. lahko
čakalno uro zaračuna po veljavnem ceniku.
Evidenčni karton vožnje je last šole vožnje. Podatki se vpisujejo v evidence šole vožnje po kronološkem zaporedju in se predhodno vpisani podatki ne
smejo v nobenem primeru zbrisati, zakriti ali popravljati. Nove podatke, ki nadomestijo predhodne, se vpiše v zato posebej predvideno rubriko:
spremembe podatkov. V obeh rubrikah se posebej označi, da je podatek spremenjen in jih ureja organizator usposabljanj. Vsak morebiten poseg s strani
drugih oseb je strogo prepovedan.
Podpisani/a soglašam, da so zgoraj navedeni osebni podatki resnični in dovoljujem njihovo uporabo podjetju B&B, d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27a,
4000 Kranj, DŠ:11425946, (v nadaljevanju podjetje), za zahteve evidenc in registrov za storitev na katero se prijavljam. Podjetje, bo navedene podatke
hranilo do zakonsko določenega roka hrambe, oziroma do 5 let od zaključka opravljene storitve. Podjetje se zavezuje, da bo z osebnimi podatki ravnalo v
skladu z veljavno zakonodajo. Izjavo, s katero dovoljujete hrambo osebnih podatkov in uporabo kontaktnih podatkov lahko kadarkoli prekličete iz vašega
zgoraj navedenega elektronskega naslova. Vaši osebni podatki, ki jih podjetje ne hrani na podlagi zakona, bodo v tem primeru izbrisani. Izpis vaših
osebnih podatkov, ki jih hrani podjetje, lahko zahtevate kadarkoli. Na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov pri podjetju B&B, d.o.o. se lahko
obrnete preko elektronskega naslova varstvo.podatkov@bb.si.

_____________________________

_____________________________

Datum

Podpis kandidata
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IZJAVA ZA MLADOLETNE KANDIDATE
Spodaj podpisani __________________________________________________, starš oziroma skrbnik
__________________________________________________, se strinjam z usposabljanjem navedene
mladoletne osebe za voznika motornega vozila v šoli vožnje B&B, d.o.o.

_____________________________
Podpis starša ali skrbnika
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