PRAVILNIK O INDIVIDUALNI REGISTRACIJI NA DIMAQ STROKOVNI IZPIT

I.

SPLOŠNA DOLOČILA

1. Ta pravilnik določa pravila in postopke individualne registracije na DIMAQ strokovni izpit
(individualna registracija velja za fizične osebe).
2. Postopki in pravila izvajanja DIMAQ strokovnega izpita, postopki pridobivanja DIMAQ
certifikata ter postopki recertificiranja, veljajo tako v primeru individualne, kot tudi skupinske
registracije.
3. DIMAQ (program certificiranja za digitalni marketing) je edinstven certifikat na področju
digitalnega marketinga, ki ga podeljuje Zavod IAB Slovenija.
4. DIMAQ je uradna EU blagovna znamka, registrirana za IAB Poljsko (številka: 014538623).
5. Postopki in pravila;
a) skupinske registracije na DIMAQ strokovni izpit
b) izvajanja DIMAQ strokovnega izpita
c) recertifikacije DIMAQ strokovnega certifikata
d) podeljevanja akreditacij ustanovam, dogodkom ter strokovnim objavam za
pridobivanje točk pri postopku recertifikacije so predmet ločenega pravilnika.

6. Zavod IAB Slovenija vsem kandidatom ponuja pripravljalne treninge na DIMAQ strokovni
izpit, ki so posebej plačljivi ter se izvajajo na sedežu Zavoda IAB Slovenija.

7. Plačila povezana z opravljanjem DIMAQ strokovnega izpita, ureja Zavod IAB Slovenija.
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II. INDIVIDUALNA REGISTRACIJA NA DIMAQ STROKOVNI IZPIT

1. DIMAQ strokovni izpit lahko opravlja vsaka fizična oseba, ki je prijavljena na opravljanje izpita,
v skladu s pravilnikom. V primeru da se na izpit prijavi mladoletna oseba, mora to storiti z
dovoljenjem zakonitih skrbnikov.
2. Prijava na DIMAQ strokovni izpit, poteka preko obrazca za prijavo, ki se nahaja na spletni
strani www.iab.si/dimaq. Prijava mora vsebovati:
a) ime in priimek kandidata, ki se prijavlja na izpit
b) veljavni elektronski naslov
c) veljavno telefonsko številko
d) veljavni osebni dokument
e) izbrani datum opravljanja strokovnega izpita DIMAQ - izbranega iz seznama možnih datumov,
ki jih določi IAB Slovenija - datum je potrebno javiti minimalno 30 dni pred začetkom izpita
f) podpisano izjavo kandidata, ki opravlja DIMAQ strokovni izpit, da dovoljuje uporabo podatkov
osebne narave, v namen izvajanja DIMAQ programa - namen certifikacije in recertifikacije
g) strinjanje z določili tega pravilnika
3. V primeru da je vloga nepopolna, IAB Slovenija najkasneje v sedmih dneh od prejema vloge, o
tem obvesti kandidata. Vlogo je potrebno dopolniti / popraviti v roku sedmih dni od prejema
obvestila o nepopolni vlogi. V takem primeru, datum izpita ne sme biti prej, kot v tridesetih
dneh od prejema dopolnjene / popravljene vloge.
4. Opravljanje DIMAQ strokovnega izpita (individualna registracija za fizične osebe), se obračuna
po veljavnem ceniku, priloženem v prilogi št.1.
5. Po prejetem plačilu na TRR Zavoda IAB Slovenija, kandidat prejme račun ter potrditev
rezervacije termina za opravljanja DIMAQ strokovnega izpita. Pogoj za rezervacijo izbranega
termina, je v celoti realizirano plačilo.
6. V primeru da se kandidat izpita na dogovorjeni datum ne udeleži, ta dan izpita ne more več
opravljati. V tem primeru se mu stroški prijave na izpit ne povrnejo. Za rezervacijo novega
termina, se je potrebno ponovno dogovoriti z izpitno komisijo.
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III. KONČNE DOLOČBE

1. Zavod IAB Slovenija si pridružuje pravico do sprememb splošnih določil. V primeru novih,
bodo le-ta objavljena na spletni strani www.iab.si/dimaq oziroma bodo na voljo na sedežu
Zavoda IAB Slovenija.

2. Splošna določila stopijo v veljavo z datumom, določenim s sklepom, ki ga srejme svet
Zavoda IAB Slovenija.
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PRILOGA ŠT. 1
CENIK INDIVIDUALNE REGISTRACIJE NA DIMAQ STROKOVNI IZPIT

Cena na osebo

Popust %

Cena za člane IAB
Slovenija

€200

20%

Cena za nečlane

€250

0%

Pripravil Zavod IAB Slovenija
Ljubljana, 1.6. 2017
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