PRISTOP K PREIZKUSU ČEBELJIH MATIC
OSEBNI PODATKI:
IME IN PRIIMEK______________________________________________________________
ULICA________________________ HIŠNA ŠT.______ POŠTA_______________________
TELEFON ____________________________
GSM _______________________________
E-POŠTA ____________________________

PODATKI O ČEBELARSTVU:
REGISTRSKA ŠTEVILKA ČEBELNJAKA V KATEREM BODO TESTIRANE MATICE (MOŽEN SAMO EN ČEBELNJAK):
SI_______________________
STACIONARNI (če vam kot čebelnjak služi kamion, vendar ga ne premikate, ga označite kot stacionarnega)
PREVOZNI

ŠTEVILO DRUŽIN V ČEBELARSTVU: __________________
KOLIKO LET ČEBELARITE:___________________

PREVZEM MATIC:
Matice želim prevzeti:
V petek, 7.6.2019
V petek, 21.6.2019

Število želenih matic:
10
20
30
40

Označite, če ste prebrali in se strinjate s pogoji o sodelovanju:

Z oddajo tega dokumenta želim prevzeti od Kmetijskega inštituta Slovenije-druge priznane organizacije v
čebelarstvu (v nadaljevanju DPO) naslednje pravice in obveznosti:
 S pomočjo dokumentacije, ki jo bom prejel, bom spremljal proizvodnost čebeljih družin v letu 2019 in
drugih lastnosti po programu.
 Obvezujem se, da matice pred zaključkom testiranja v septembru 2018 ne bom prodal ali odtujil.
 Sodelavcu DO bom omogočil vstop v čebelnjak, kjer bodo dodane matice.
 Po oddaji rezultatov so matice moja nepreklicna last brez poravnave stroškov nabave matic in
stroškov njihovega testiranja.
 Dovoljujem objavo rezultatov testiranja matic v strokovnih časopisih in revijah.
 V primeru predčasne svojevoljne prekinitve sodelovanja brez objektivnega vzroka bom na zahtevo
DPO poravnal ceno matic po trenutno veljavni tržni ceni.

Naloga Progeno testiranje matic poteka v okviru Programa za izvedbo skupnega temeljnega rejskega
programa na področju čebelarstva v letu 2019, ki se izvaja na osnovi Rejskega programa za kranjsko čebelo
(Apis mellifera carnica, Pollman 1879). Progeno testiranje matic izvaja Kmetijski inštitut Slovenije kot Druga
priznana rejska organizacija v čebelarstvu.
Zavezujemo se, da bomo skrbeli in varovali vaše osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi.
Teh podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Izjema so zainteresirani vzrejevalci matic, ki imajo po
rejskem programu pravico odkupa matic od vas, testnih čebelarjev.
Z oddajo tega dokumenta izjavljate, da smo vas obvestili o rabi vaših osebnih podatkov in rokovanjem z
njimi. Ob tem se strinjate, da po potrebi posredujemo vaše kontaktne podatke zainteresiranemu
registriranemu vzrejevalcu za morebitni odkup.
Vaše soglasje lahko kadarkoli prekličete. Če boste to storili preden nam boste posredovali podatke
predpisane za progeni test, vam bomo matice, katere ste dobili, tudi zaračunali.

Datum:______________________

Podpis:_________________________

