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Izjava o nasprotju interesov in varovanju podatkov
Uvod
Izjava je sestavljena iz treh delov: (1)  osebni podatki,  (2)  izjava o nasprotju interesov  in (3)  izjava o  varovanju podatkov.  Izjavo je potrebno izpolniti v celoti.  S podpisom izjave zagotavljate , da so podatki  pravilni in popolni.
1.  Osebni podatki
Ime navedite tako, kot je navedeno na vašem osebnem dokumentu.
Priimek navedite tako, kot je navedeno na vašem osebnem dokumentu.
Npr. ime.priimek@jazmp.si
1.1. Razmerje do poslovnega okolja JAZMP
VODSTVO
Sistem vodenja kakovosti
področni podsekretar - vodja  
IO17080
VII/2
področni podsekretar
IO17054
VII/2
višji svetovalec področja I
IO17159
VII/2
višji svetovalec področja III
IO17161
VII/2
SEKTOR ZA FINANČNO POSLOVANJE
vodja sektorja II
IO17940
VII/2
področni sekretar
IO17080
VII/2
področni podsekretar
IO17054
VII/2
strokovni sodelavec VII/2 (I)
IO17136
VII/2
strokovni sodelavec VII/2 (VII)
IO17137
VII/2
višji svetovalec področja III
IO17161
VII/2
področni svetovalec I
IO17111
VII/1
administrativni asistent
J025043
V
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE
vodja sektorja I
IO17939
VII/2
Informacijska in administrativna podpora poslovanju agencije
vodja I
J018950
VII/2
področni sekretar
IO17080
VII/2
področni podsekretar
IO17054
VII/2
strokovni sodelavec VII/2 (I)
IO17136
VII/2
strokovni sodelavec VII/2 (II)
J017137
VII/2
področni svetovalec I
IO17111
VII/1
farmacevtski tehnik I
E025003
V
administrativni asistent V - arhivar
J025043
V
strokovni delavec s posebnimi znanji in sposobnostmi IV
J034068
IV
tehnični asistent IV
J034103
IV
Pravne in kadrovske zadeve
strokovni delavec s posebnimi znanji in sposobnostmi IV
J034068
IV
tehnični asistent IV
J034103
IV
Seznam delovnih mest, ki opravljajo administrativno tehnične naloge
V kolikor imate interese, ki jih je potrebno navesti, označite "da" pri zadevnem vprašanju. Odgovoriti morate na vsa vprašanja. V nasprotnem primeru vaša izjava ne bo sprejeta.  
 
Navesti je potrebno vse trenutne interese in/ali pretekle interese, za obdobje preteklih treh let.  V primeru vodilne vloge (izvršna ali vodilna vloga v razvoju izdelka (glejte razdelek 2.1)) v času pretekle zaposlitve v relevantnem poslovnem subjektu, navedite vse tovrstne pretekle interese za obdobje celotne kariere. 
 
O vsaki spremembi podatkov, ki jih navajam, bom  obvestil JAZMP in posodobil izjavo o nasprotju interesov. Ta izjava me ne odvezuje obveznosti navajanja kakršnih koli morebitnih nasprotnih interesov pred začetkom izvajanja katerih koli aktivnosti, v katere se vključujem. 
 
Izjavljam, da v izjavi navajam vse trenutne interese in vse pretekle interese, za katere vem oziroma bi moral vedeti. S podpisom izjave potrjujem , da so vsi podatki, ki jih navajam, pravilni in popolni. 
2. Izjava o  nasprotju interesov
2. 1 Zaposlitev
Zaposlitev v  relevantnem  poslovnem  subjektu  je  katera  koli  oblika  zaposlitve  (odplačna  ali  neodplačna, za polni ali krajši delovni čas) v relevantnem poslovnem subjektu.  
 
Navedite trenutno zaposlitev v relevantnem poslovnem subjektu oziroma preteklo zaposlitev, ki se  nanaša na zaposlitev za obdobje  0 - 3 let , v primeru zaposlitve kot vodilna oseba (izvršilna vloga ali  vodilni vlogi v razvoju izdelka) pa  v vaši celotni karieri .
 
Relevantni  poslovni subjekt pomeni vsako pravno ali fizično osebo, katere dejavnost se nanaša na  raziskave,  razvoj,  proizvodnjo,  trženje  oziroma  distribucijo  zdravil.  Za  namen  tega  pravilnika  opredelitev  vključuje  tudi  poslovne  subjekte,  katerim  so  dejavnosti,  povezane  z  raziskavami,  razvojem,  proizvodnjo,  trženjem  in  vzdrževanjem  statusa  zdravil  (ki  se  lahko  izvajajo  tudi  v  farmacevtski družbi), oddane v zunanje izvajanje na podlagi pogodbe. 
 
Skladno z zgoraj navedenim v opredelitev relevantnega poslovnega subjekta spadajo tudi klinične  raziskovalne organizacije (CROs) ali svetovalne družbe, ki zagotavljajo svetovanje ali storitve, ki se  nanašajo na zgoraj omenjene dejavnosti. 
 
Za pravne ali fizične osebe, ki ne spadajo v zgoraj navedeno opredelitev, temveč (i) nadzorujejo (to  pomeni,  da  so  lastniki  večinskega  deleža,  ali  imajo  kako  drugače  pomemben  vpliv  v  procesih  odločanja zadevnega relevantnega poslovnega subjekta), (ii) so pod nadzorom ali (iii) so pod skupnim  nadzorom relevantnega poslovnega subjekta, se šteje, da  so relevantni poslovni subjekti za namen  tega pravilnika. 
 
Neodvisni raziskovalci in organizacije, vključno z univerzami in strokovnimi (akademskimi) združenji,  so izključeni s področja uporabe te opredelitve. 
Zaposlitev
(Kliknite na vprašaj za dodatne informacije)
   Obdobje zaposlitve 1:
   Ime relevantnega poslovnega subjekta:
Vloga:
   Naziv delovnega mesta oziroma podrobnejši opis vloge:
   Ime izdelka:
   Terapevtske indikacije:
   Naziv delovnega mesta oziroma podrobnejši opis vloge:
   Ime izdelka:
   Terapevtske indikacije:
2. 2 Konzultantska storitev
Konzultantske storitve relevantnemu poslovnemu subjektu so vse aktivnosti, s katerimi zaposleni nudi svetovanje (vključno  z  individualnimi  usposabljanji),  ne  glede  na obliko pogodbenega sodelovanja ali obliko plačila. 
 
Relevantni poslovni subjekt pomeni vsako pravno ali fizično osebo, katere dejavnost se nanaša na raziskave,  razvoj,  proizvodnjo,  trženje  oziroma  distribucijo  zdravil.  Za  namen tega  pravilnika  opredelitev  vključuje tudi poslovne subjekte,  katerim  so  dejavnosti,  povezane  z  raziskavami,  razvojem, proizvodnjo, trženjem  in  vzdrževanjem  statusa  zdravil  (ki  se  lahko  izvajajo  tudi  v  farmacevtski družbi), oddane v zunanje izvajanje na podlagi pogodbe. 
 
Skladno z zgoraj navedenim v opredelitev relevantnega poslovnega subjekta spadajo tudi klinične raziskovalne organizacije (CROs) ali svetovalne družbe, ki zagotavljajo svetovanje ali storitve, ki se  nanašajo na zgoraj omenjene dejavnosti. 
 
Za pravne ali fizične osebe, ki ne spadajo v zgoraj navedeno opredelitev, temveč (i) nadzorujejo (to  pomeni,  da  so  lastniki  večinskega  deleža,  ali  imajo  kako  drugače  pomemben  vpliv  v  procesih  odločanja zadevnega relevantnega poslovnega subjekta), (ii) so pod nadzorom ali (iii) so pod skupnim  nadzorom relevantnega poslovnega subjekta, se šteje, da so relevantni poslovni subjekti za namen  tega pravilnika. 
 
Neodvisni raziskovalci in organizacije, vključno z univerzami in strokovnimi (akademskimi) združenji, so izključeni s področja uporabe te opredelitve. 
 
Udeležba na konferencah/seminarjih se ne šteje kot konzultantska storitev, vendar se navaja v točki 2.4 Finančni interesi, v kolikor trenutno prejemate honorarje/plačilo. 
 
V kolikor ste ali ste bili zaposleni v CRO ali pri poslovnem subjektu, ki izvaja konzultantske storitve, to navedite pod rubriko 2.1  Zaposlitev .
Konzultantske storitve
(Kliknite na vprašaj za dodatne informacije)
   Obdobje konzultantske storitve 6:
   Ime relevantnega poslovnega subjekta:
Ime izdelka:
Terapevtske indikacije:
Naziv delovnega mesta oziroma podrobnejši opis vloge:
2. 3 Strateška svetovalna vloga
Strateška svetovalna vloga relevantnemu poslovnemu subjektu pomeni sodelovanje (z glasovalno  pravico  oziroma  vplivom  na  izide)  v  znanstvenem  svetovalnem  odboru  oziroma  usmerjevalnem  odboru  ( steering  committee )  z  vlogo  svetovanja  oziroma  izražanja  mnenj  na  (bodoče)  strategije,  usmeritve in razvojne aktivnosti relevantnih poslovnih subjektov, bodisi v smislu splošne strategije ali  produktno povezane strategije, ne glede na obliko pogodbenega sodelovanja ali obliko plačila. 
 
Upošteva se, da: 
      - Spremljevalni  odbori  ( Data  Monitoring  Commit tees ,  sestavljeni  iz  neodvisnih  zunanjih  strokovnjakov,  ki  pregledujejo  razkrite  podatke  v  kliničnih  preskušanjih  neodvisno  od  sponzorja  preskušanja  oziroma  relevantnega  poslovnega  subjekta)  ne  spadajo  v  to  definicijo. Posamezniki, ki sodelujejo v takih skupinah, se obravnavajo enako kot glavni  raziskovalci. 
      - Se  vključenost  posameznika  v  raziskovalno  delo  relevantnega  poslovnega  subjekta,  obravnava kot posredni interes. 
 
Vključenost v spremljevalne odbore se ne deklarira v tej kategoriji, ampak se navede v točki 2.5  Glavni  raziskovalec . 
Strateška svetovalna vloga
(Kliknite na opombe za dodatne informacije)
   Obdobje strateške svetovalne vloge 8:
   Ime relevantnega poslovnega subjekta:
Ime izdelka:
Terapevtske indikacije:
Naziv delovnega mesta oziroma podrobnejši opis vloge:
2.4 Finančni interesi
Finančni interesi  se nanašajo na kakršen koli trenutni ekonomski interes v relevantnem poslovnem  subjektu, vključno  s : 
 
 - Trenutnim lastništvom delnic in drugih vrednostnih papirjev ali lastniških deležev relevantnega  poslovnega  subjekta,  pri  čemer  so  izločeni  neodvisno  upravljani  investicijski skladi  oziroma  pokojninske sheme, ki niso izključno vezani na sektor reguliranih izdelkov ali dejavnosti.  
 
- Trenutnimi kompenzacijskimi  plačili,  honorarji  in  plačami,  dotacijami  ali  ostalimi  sredstvi  (vključno  z  rentami,  sponzorstvi  in  štipendijami),  ki  jih  relevanten  poslovni  subjekt  plača  posamezniku, in ki ne predstavljajo plačila za stroške, nastale pri raziskovalnem delu oziroma  razumno  obračunanih  stroškov,  povezanih  z  udeležbo  na  konferenci  ali  seminarju  (stroški  bivanja in potni stroški). 
 
- Trenutnimi pravicami  intelektualne  lastnine,  vključno  s  pravicami  iz  patenta,  blagovne  znamke, strokov nega  znanja in izkušenj ( know - how ) in avtorskimi pravicami, ki se nanašajo na  regulirani izdelek, katerih imetnik ali neposredni upravičenec je posameznik.
Finančni interesi 
(Kliknite na  opombe za dodatne informacije)
   Ime relevantnega poslovnega subjekta 11:
   Finančni interesi:
2. 4 Finančni interesi
Finančni interesi  se nanašajo na kakršen koli trenutni ekonomski interes v relevantnem poslovnem  subjektu, vključno s:  
 
- Trenutnim lastništvom delnic in drugih vrednostnih papirjev ali lastniških deležev relevantnega  poslovnega subjekta, pri čemer so  izločeni  neodvisno  upravljani  investicijski skladi  oziroma  pokojninske sheme, ki niso izključno vezani na sektor reguliranih izdelkov ali dejavnosti.  
 
- Trenutnimi kompenzacijskimi  plačili,  honorarji  in  plačami,  dotacijami ali ostalimi sredstvi (vključno  z  rentami,  sponzorstvi  in  štipendijami),  ki jih relevanten  poslovni  subjekt  plača  posamezniku, in ki ne predstavljajo plačila za stroške, nastale pri raziskovalnem  delu oziroma  razumno  obračunanih  stroškov,  povezanih  z  udeležbo  na  konferenci  ali  seminarju  (stroški  bivanja in potni stroški). 
 
- Trenutnimi pravicami  intelektualne  lastnine,  vključno s pravicami iz patenta, blagovne znamke, strokovnega znanja in izkušenj ( know - how ) in avtorskimi pravicami, ki se nanašajo na regulirani izdelek, katerih imetnik ali neposredni upravičenec je posameznik. 
 
Trenuten pomeni finančen interes v času izpolnjevanja obrazca.
Finančni interesi 
(Kliknite na  opombe za dodatne informacije)
   Ime relevantnega poslovnega subjekta 12:
   Finančni interesi:
2. 5 Glavni raziskovalec
Glavni raziskovalec: je raziskovalec, odgovoren za koordiniranje raziskovalcev na različnih mestih kliničnega preskušanja, ki  sodelujejo v komercialnem multicentričnem kliničnem preskušanju,  ali glavni raziskovalec v monocentričnem komercialnem kliničnem preskušanju ali glavni raziskovalec, ki  podpisuje poročila o kliničnem preskušanju.
Glavni raziskovalec
(Kliknite na opombe za dodatne informacije)
   Obdobje delovanja kot glavni raziskovalec 13:
   Ime relevantnega poslovnega subjekta 14:
   Ime izdelka 15:
   Terapevtska indikacija:
2. 6 Raziskovalec
 
Raziskovalec: je raziskovalec, odgovoren za izvajanje komercialnega kliničnega preskušanja na posameznem mestu kliničnega  preskušanja, ki je lahko glavni raziskovalec na tem mestu kliničnega preskušanja ali član skupine raziskovalcev, ki izvaja postopke, povezane s kliničnim preskušanjem in  sprejema pomembne odločitve v okviru le - tega.
Raziskovalec
(Kliknite na opombe za dodatne informacije)
   Obdobje delovanja kot raziskovalec 16:
   Ime relevantnega poslovnega subjekta 17:
   Ime izdelka 18:
   Terapevtska indikacija:
2. 7  Dotacije ali druga sredstva za organizacijo/institucijo
Dotacije  ali  druga  sredstva  za  organizacijo/institucijo pomenijo:  katera koli trenutna sredstva relevantnega poslovnega subjekta, ki jih prejme organizacija/institucija, kateri posameznik pripada ali  za katero opravlja kakršno koli vrsto aktivnosti, in se uporabljajo za podporo katere koli aktivnosti posameznika, ne glede na to, ali je to povezano z raziskovalnim delom ali ne.
 
Trenutna pomeni  dotacijo ali druga sredstva za  organizacijo/institucijo v času izpolnjevanja obrazca.
Dotacije ali druga sredstva za organizacijo/institucijo
(Kliknite na  opombe za dodatne informacije)
   Ime relevantnega poslovnega subjekta 19:
   Vrsta aktivnosti:
2. 8  Interesi družinskih  članov
Družinski  člani  so  zakonec,  oseba,  ki s posameznikom živi v življenjski  skupnosti, ki  je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, starši in posvojitelji. 
 
Interesi, ki jih je potrebno navesti so: trenutna zaposlitev, trenutno izvajanje konzultantske storitve, trenutna strateška svetovalna vloga in trenutni finančni interesi.
(Kliknite na  opombe za dodatne informacije)
Interesi družinskih članov
   Ime relevantnega poslovnega subjekta 20:
   Vrsta interesa:
2. 8  Interesi družinskih  članov
Družinski  člani so zakonec, oseba,  ki s posameznikom  živi v življenjski  skupnosti, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, starši in posvojitelji. 
 
Interesi, ki jih je potrebno navesti so: trenutna zaposlitev, trenutno izvajanje konzultantske storitve,  trenutna strateška svetovalna vloga in trenutni finančni interesi, ki so večji od 20 000,00 evrov .
(Kliknite na  opombe za dodatne informacije)
Interesi družinskih članov
   Ime relevantnega poslovnega subjekta 21:
   Vrsta interesa:
2.9  Povezanost s  poslovnimi subjekti, ki so predmet inšpekcijskih nadzorov na ostalih  področjih  pristojnosti  JAZMP, vključno s področjem medicinskih pripomočkov, krvi in  krvnih pripravkov, kakovosti in varnosti človeški tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje,  proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami skupin II in III in lekarniške dejavnosti
Interesi, ki jih je potrebno navesti so: 
 
• zaposlitev (trenutna in pretekla v obdobju 0 - 3 leta) , 
 
• izvajanje konzultantskih storitev (trenutne in pretekle v obdobju 0 - 3 leta),  
 
• finančne interese (trenutne), 
 
• dotacije ali druga sredstva za organizacijo/institucijo (trenutne) in 
 
• interese družinskih članov, ki zajemajo: trenutno zaposlitev, trenutno izvajanje konzultantskih storitev in trenutne finančne interese družinskih članov .
   Področje:
   Vrsta interesa:
   Ime relevantnega poslovnega subjekta:
3. Izjava o varovanju podatkov
Izjavljam, da bom z vso skrbnostjo pred nepoklicanimi tretjimi osebami varoval vse podatke,  dokumente in informacije, do katerih imam oziroma bom imel dostop v okviru moje vključenosti  v poslovni proces JAZMP, kot tudi vse druge podatke, dokumente in informacije, ki niso javno dostopni, so mi pa oziroma mi bodo v okviru moje vključenosti v poslovni proces JAZMP, postali dostopni in so ali bodo v kakršnikoli zvezi z delom zaposlenih na JAZMP in/ali zunanjih sodelavcev  JAZMP ali delom JAZMP same, ne glede na to ali gre za pisne, elektronske ali ustne informacije in podatke, listine ali drugo dokumentacijo JAZMP in da moja dolžnost varovanja podatkov velja  v  času  trajanja  moje  vključenosti  v  poslovni  proces  JAZMP,  kot  tudi  časovno  neomejeno  po  prenehanju le - te.
V primeru elektronskega podpisa izjave, kliknite na gumb pošlji in odprlo se bo okno poštnega odjemalca preko katerega boste poslali izjavo na prednastavljen poštni naslov, katerega prosimo ne spreminjajte. V primeru, da se okno poštnega odjemalca ne odpre samodejno, elektronsko podpisano izjavo pošljete tudi na elektronski naslov kadrovska@jazmp.si.
 
V primeru lastnoročnega podpisa izjave, izjavo natisnete, lastnoročno podpišite in pošljite na naslov: JAZMP, Kadrovske zadeve, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana.
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