Vloga za izposojo lesenih zložljivih stojnic izven tržnih površin (tržnice)
1. Vlagatelj
NAZIV:
SEDEŽ oz. NASLOV:
DAVČNA ŠTEVILKA :
TELEFON/GSM
E-POŠTA
2. Izposoja stojnic
Število stojnic
Obdobje izposoje ( datum od do)
Skupaj dni za izposojo
Stojnice potrebujemo za namen oz. lokacija postavitve
Cena dnevnega najema je 10,00 z ddv-jem. Račun izstavimo po opravljeni storitvi. Za prevoz stojnic
poskrbite sami. Kontaktne številke __________________ za prevzem in vračilo stojnic. Odškodninsko
ste odgovorni za morebitno poškodovanje ali izgubo izposojenih stojnic.
Podpisani/a s podpisom soglašam, da Občina Renče-Vogrsko moje osebne podatke obdeluje zaradi izposoje
lesenih zložljivih stojnic izven tržnih površin (tržnice).
Osebne podatke se obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007)
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 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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Datum:__________________________

Podpis vlagatelja:__________________

___________________________________________________________________________
Oddaja
1. izposoja dne _________________
2. Število stojnic ___________________
3. Opomba ______________________(npr. poškodovana stojnica,.. )
Oddal

uslužbenec

Prevzel

Vračilo
4. vračilo dne _________________
5. Število stojnic ___________________
6. Opomba ______________________( npr. poškodovana stojnica,..)
Prevzel uslužbenec

Vrnil
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