OBRAZEC ZA PRIJAVO PONUDNIKA V OBČINI RENČE-VOGRSKO

Naziv ponudnika
Ulica, hišna številka
Kraj, poštna številka
Kontaktna oseba (podatek ne
bo objavljen, samo za potrebe
občinske uprave)
Telefon

E-naslov
Spletno mesto ponudnika
Opis ponudbe/produkta

Podatki ponudnikov bodo javno objavljeni na spletni strani www. https://www.rence-vogrsko.si. Ponudniki dovoljujejo javno
objavo svojih osebnih podatkov, vpisanih v tabeli, na svetovnem spletu na spletni strani www. https://www.rence-vogrsko.si/
z namenom promocije ponudnika.
Podpisani/a s podpisom soglašam, da Občina Renče-Vogrsko moje osebne podatke obdeluje in objavi v namen promocije na
spletni strani Občine Renče-Vogrsko.
Dodatno z izbiro opcije 'DA' (prosimo, obkrožite) pred namenom obdelave osebnih podatkov soglašam tudi, da Občina RenčeVogrsko moje osebne podatke
DA

NE

prihajajočih razpisih in drugih pobudah s področja, kjer se za zagon gospodarstva pričakujejo novi razpisi.
Osebni podatki se obdelujejo in varujejo skladno z veljavnim nacionalnim zakonom o varstvu osebnih podatkov 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; GDPR).
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, določenimi z 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 Občina RenčeVogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga. 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 Občine Renče-Vogrsko je doc. dr. Miha Dvojmoč, kontakt
miha.dvojmoc@infocenter.si Obveščamo vas, da imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je: Informacijski
pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana.

Datum: ______________________

Podpis: ________________________

