IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJA PCT (preboleli, cepljeni, testirani)
V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vas prosimo, da izpolnite Izjavo o
izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani/samotestirani).
Podpisani/a _______________________________________________________, ________________________________________________,
(ime in priimek študenta / študentke)
(vpisna številka)

študent / študentka _____________________. letnika _________________________________________________,
(letnik študija)
(članica)
Izjavljam, da izpolnjujem enega izmed PCT pogojev (na vpogled) z:
1.

2.
3.

dokazilom o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG.
Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat PCR testa pa ne starejši od 72
ur.

digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v
nadaljnjem besedilu: EU DCP);

digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki
vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v
angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);

4.

dokazilom o cepljenju zoper COVID-19 1 - pokazati na vpogled.

6.

Opravljeno samotestiranje v skladu z navodili Alma Mater 2.

5.

dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali potrdilom o prebolevnosti in je bila v obdobju, ki ni
daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov,
cepljena z enim odmerkom cepiva COVID-19, pri čemer zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi
z dnem cepljenja.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S podpisom se strinjam, da Alma Mater obdeluje posredovane podatke z namenom zagotavljanja PCT pogoja. Osebne podatke bomo
hranili največ eno leto. Podatki se zbirajo na podlagi »Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za
zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 142/21)«. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Alma Mater Europaea
ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen preprečevanja širjenja okužb z virusom SARSCoV-2. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Na zahtevo pristojnih inštitucij.
Kot posameznik ste v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov upravičeni od upravljavca kadarkoli zahtevati dostop do osebnih
podatkov in popravek ali utemeljen izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov.

Upravičeni ste tudi do ugovora obdelavi osebnih podatkov ter do prenosljivosti osebnih podatkov. V kolikor bi smatrali, da vaših osebnih
podatkov ne obdelujemo v skladu s podanim soglasjem, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana/ e- naslov: gp.ip@ip-rs.si). Pooblaščena oseba za varstvo podatkov Alma Mater Europaea ECM je mag. Tomaž Klojčnik.
S pooblaščeno osebo lahko vstopite v stik preko elektronskega naslova: tomaz.klojcnik@almamater.si.

Kraj in datum: ________________________________
1

Podpis: _______________________________

Na vpogled Dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
Drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of
Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca
AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv, prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca
Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.
2 Alma Mater organizira testiranje/samotestiranje študentov Alma Mater ECM, Akademije za ples in ISH.

