VLOGA ZA OBRAČUN BOLNIŠKE REZERVACIJE
(znižan obračun programa vrtca za čas daljše otrokove odsotnosti iz vrtca iz zdravstvenih razlogov)
Vlagatelj/ica

(ime in priimek)
(naslov stalnega prebivališča)
(telefon)

vlagam vrtcu: (ustrezno obkrožite)
1. Vrtec pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče,
2. Vrtec pri OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, enota Vogrsko
na podlagi 1. člena Sklepa Občinskega sveta o obračunu bolniške rezervacije za čas daljše otrokove
odsotnosti iz vrtca iz zdravstvenih razlogov, vlogo za znižan obračun programa vrtca za čas daljše
otrokove odsotnosti iz vrtca iz zdravstvenih razlogov
za otroka: __________________________________________________________________________
(ime, priimek in naslov stalnega prebivališča)
Otrok je bil neprekinjeno odsoten iz vrtca od _____________ do _______________ in je bil v vrtec
ponovno vključen dne _____________.
Obvezna priloga: originalno zdravniško potrdilo otrokovega pediatra
Opomba:
-

-

odsotnost otroka mora trajati najmanj 15 zaporednih obračunskih dni
vlogo je potrebno oddati najkasneje v roku treh obračunskih dni od ponovne vključitve otroka v vrtec
bolniška rezervacija velja samo za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko, za katere se
plačilo staršev ne financira oz. sofinancira iz državnega proračuna
staršem otrok, ki so najmanj 15 zaporednih obračunskih dni odsotni iz Vrtca pri OŠ Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče in Vrtca Vogrsko iz zdravstvenih razlogov, se za čas nepretrgane odsotnosti iz vrtca plačilo
za program vrtca, ki ga obiskuje otrok, obračuna v višini 50% z odločbo določenega plačila.

Podpisani soglašam, da lahko občina osebne podatke obdeluje z namenom obračuna bolniške rezervacije v skladu s Sklepom
o obračunavanju programov vrtca v času daljše otrokove odsotnosti iz vrtca iz zdravstvenih razlogov.
Osebni podatki se obdelujejo in varujejo 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
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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 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.

________________________________
Datum

________________________
Podpis vlagatelja
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