Prijava odvoza azbestnih odpadkov
Naročnik
Naslov
Telefonska številka
Količina
Lokacija prevzema
Opombe
Opombe:
1. Azbest cementni odpadki morajo biti v celoti oviti s folijo do skupne višine cca. 80cm.
2. Mesto za prevzem azbestno cementih odpadkov mora biti dostopno večjim smetarskim vozilom brez
višinskih ovir.
3. Azbestno cementne odpadke lahko po predhodni najavi na Občini sami pripeljete na zbirni center na
CERO Nova Gorica v Stari Gori.
4. Na drugih zbirnih centrih je oddaja tovrstnih odpadkov prepovedana.
5. Odvoz se izvede, ko je prijav dovolj za odvoz.

Optično prebrano podpisano (skenirano) vlogo pošljite na info@rence-vogrsko.si
ali po navadni pošti na Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
Podpisani/a s podpisom soglašam, da Občina Renče-Vogrsko moje osebne podatke obdeluje za namen odvoza azbestnih odpadkov.
Osebne podatke se obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 177/20) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5.
2016, str. 1–88). Kot posameznik vlagatelj uživa pravice, skladno z omenjenima pravnima aktoma.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v Enotnim načrtom klasifikacijskih znakov z roki hrambe v občini
Renče-Vogrsko in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina
bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni
občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do
osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno
z oblikovanjem profilov.
Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje na naslov: Bukovica 43 5293 Volčja Draga
ali na elektronski naslov: info@rence-vogrsko.si. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, uveljavlja pravico
do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je je dr. Miha Dvojmoč in je dosegljiv na e-naslovu miha.dvojmoc@infocenter.si ali tel: 031
692 524. Obveščamo vas, da imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je:
Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana.
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