VLOGA ZA NAJEM DVORANE za dan ____________________
Najemnik
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Kontaktna oseba: ___________________________________________ Telefon: _______________
Najeti želim: □ Dvorano Angela Mlečnika
□ Dvorano Zorana Mušiča
□ kletne prostore v KD Bukovica
□ avla

Predvideno št. udeležencev: ___________

Za izvedbo prireditve/dogodka bom potreboval:
□ ozvočenje
□ avdio-video opremo
□ garderobe
Dodatno bom v dvorano namestil: _____________________________________________________
Hladni bife

□ da

□ ne

V dvorani se bo odvijala
□ profitna
□ neprofitna
prireditev/dogodek s področja:
□ izobraževanja
□ kulture
□ gospodarstva in turizma
□ drugo __________________________________________________________________________
Naslov prireditve:___________________________________________________________________
Prireditev/dogodek bo dne __________________ od ____________ do __________ ure.
Prostor potrebujem tudi pred/po prireditvi (npr. zaradi okrasitve, postavitve dodatnega odra…..)
□ da, in sicer dne ______________ od _________ do _________ ure.
□ ne

Priloge:

•
•
•
•

fizična oseba – vpogled v osebno izkaznico
pravna oseba - dokazilo o registraciji;
društva in druge organizacije - odločbo o vpisu v register društev oz. izpis iz poslovnega registra
Slovenije;
politična stranka - odločbo o vpisu politične stranke v register političnih strank.

Osebni podatki se obdelujejo zaradi najema dvoran in kletnih prostorov v KD Bukovica v skladu s Pravilnikom o najemu
Dvorane Angela Mlečnika, Dvorane Zorana Mušiča in kletnih prostorov v Kulturnem domu Bukovica.
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 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.
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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.

Bukovica, __________________

Podpis: ____________________________

Izpolni občinska uprava:
-

vloga se odobri

□ da

□ ne

-

za najem se zaračuna najemnina v višini: ____________________

-

podpis pogodbe ___________________
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