
 

PRIJAVNICA 
Izbrana potovanja  

Gruzija 10 dni  
Odhod: 13. 5. 2022 

 
Podpisani _______________________________________________ (ime in priimek točno tako, kot je napisano v 

potnem listu) se prijavljam na potovanje Gruzija 10 dni z odhodom 13. maj 2022  po priloženem programu. 

 

Z mano po potoval/-a: _____________________________________________ (ime in priimek točno tako, kot je 

napisano v potnem listu) in bo nastanjen/-a z mano v dvoposteljni sobi. 

 

 

Moj naslov:  
 
Telefonska številka:  
 
Elektronski naslov:  

 

Označite svojo izbiro:  
Ob prijavi želim plačati 30 % cene, drugo 21 dni pred odhodom. 

 
☐ DA 

 

☐ NE 

Plačevati želim na mesečne obroke  

(prvi obrok ob prijavi, zadnji 21 ni pred odhodom).  
☐ DA 

 

☐ NE 

   

Če želite, da za vas uredimo zavarovanje za primer odpovedi potovanja pri zavarovalnici Triglav, označite 

svojo izbiro:                                                                                                   

 

a)  paket A (cena na osebo 80 €), vključuje smrt, nezgodo, nepričakovano poslabšanje zavarovančevega 

zdravstvenega stanja, smrt zavarovančevih svojcev, nezgoda, nepričakovano poslabšanje 

zdravstvenega stanja zavarovančevih ožjih svojcev, mobilizacija civilne zaščite, poziv uradnih organov, 

elementarna nesreča v kraju bivanja, 

 

b) paket AB, (cena na osebo 122 €), ki poleg vsega navedenega v paketu A vključuje še obsežno škodo 

na zavarovančevem domu, elementarno nesrečo, epidemijo, pandemijo, ogrožena varnost na območju 

potovanja, teroristično dejanje na območju potovanja, vključenost v prometno nesrečo na poti do kraja 

odhoda, odpoved poročnega potovanja, razveza zakonske zveze/prenehanje zunajzakonske skupnosti, 

odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca, odpoved oz. sprememba datuma dogodka. 

 

c) Zavarovanja za primer moje odpovedi potovanja ne želim.  

 

Če želite, da za vas uredimo dodatno zdravstveno zavarovanje Triglav zdravstvena asistenca, 

označite svojo izbiro:  

• Želim PAKET A: 18 € (kritje do 25.000 €) 

• Želim PAKET B: 24 € (kritje do 50.000 €) 

• Želim PAKET C: 32 €  (kritje do 100.000 €) 

• Dodatnega zdravstvenega zavarovanja ne želim.  

 

Če ste se odločili za katero od zavarovanj, prosimo, navedite še:  
 
datum rojstva: _______________________________________________________________________ 
 
davčno številko: ______________________________________________________________________ 
Prosimo, da se pri nakazilu sklicujete na referenco: SI00 2022-5-1. 
 
 
 
Nadaljnje informacije v zvezi s tem potovanjem želim dobivati po elektronski pošti na naslov:  
 
______________________________________________________________________________ 
 



☐ Ne želim, da mi na zgornji e-naslov pošiljate obvestila o ugodnih ponudbah, novih potovanjih in predstavitve 

drugih storitev Ruske dače (od prejemanja ponudb, se lahko odjavite tudi kadarkoli kasneje). 
 
 
Podpis: 
 
 
Kraj in datum:  

 
Izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti ali po faxu (0590 747 91) ali skenirano po elektronski 

pošti na naslov: potovanja@ruska-daca.si 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Informacije o obdelavi osebnih podatkov 
Obveščamo vas, da bo Ruska dača d.o.o., Škrjančevo 1, 1235 Radomlje, kot upravljavec vaše osebne podatke s 
te prijavnice obdelovala za namen izvedbe izbranega potovanja na podlagi Pogodbe o organiziranju potovanja, ki 
ste jo sklenili z izpolnitvijo te prijavnice v skladu s Splošnimi pogoji Ruske dače o organiziranju potovanja. Če nam 
zgornjih in drugih podatkov, ki bodo še potrebni za organiziranje potovanja (npr. številka potnega lista), ne 
posredujete, vam ne moremo zagotoviti storitev iz potovanja. Vaše osebne podatke bomo posredovali letalski družbi 
in hotelom, prevoznikom ter turističnim vodičem na destinaciji potovanja. V primeru, da ste obkljukali, da za vas 
uredimo ustrezno zavarovanje, bomo to šteli kot vaše pooblastilo, da v vašem imenu sklenemo ustrezno 
zavarovanje in bomo vaše osebne podatke, nujne za sklenitev zavarovalne police (vključujoč vašo davčno številko 
in datum rojstva), posredovali Zavarovalnici Triglav d. d., ki bo za vas uredila izbrano zavarovanje. Vaše osebne 
podatke bomo za namen izvajanja pogodbe hranili še 5 let po izvedbi potovanja oziroma od poravnave vseh 
obveznosti. Obveščamo vas, da Gruzija ne zagotavljata enako visoke ravni varstva osebnih podatkov kot Evropska 
unija, zato se uporablja točka (b) 1. odst. člena 49 GDPR.  
 
Obveščamo vas tudi, da imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka in v zvezi s 
tem omejitev obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. V zvezi s prejemanjem ponudb (pravna podlaga: 158. 
člen ZEKom-1) imate tudi pravico do ugovora oziroma preklica privolitve in pravico do izbrisa. Zahtevek lahko 
naslovite po klasični ali e-pošti na naslov Ruske dače. Od prejemanja naših e-ponudb se lahko kadarkoli odjavite 
tudi preko povezave v prejetem e-sporočilu. Če menite, da vaših pravic ne bomo ustrezno izvrševali, imate pravico 
do pritožbe oziroma prijave pri Informacijskemu pooblaščencu RS (več informacij na www.ip-rs.si). 
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