OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
__________________________________________________________________________________________
V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, kot zaupanja vredni instituciji varujemo osebne podatke svojih strank na najvišji ravni. Vaše podatke
skrbno hranimo, hkrati pa jih tudi obdelujemo z namenom prilagajanja naših storitev vašim željam in potrebam. Tako zagotavljamo učinkovitejšo
komunikacijo, boljšo uporabniško izkušnjo in vam lahko še bolj prilagodimo nove storitve. Prosimo vas, da izpolnite in podpišete dokument »Privolitev
za obdelavo osebnih podatkov« ter nam s tem omogočite nemoteno komunikacijo z vami.

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Podatki upravljavca:
Naziv
Naslov, pošta in kraj
Davčna številka
Matična številka

OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
VITOMARCI 71, 2255 VITOMARCI
72359528
1358103000

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): Neža Zupančič, Odvetniška družba Neffat, o.p., d.o.o.,
Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana, e-naslov: zupancic@neffat.si .

Podatki o vlagatelju:
Ime in priimek
Naslov, pošta in kraj
E-pošta:
Tel. Št.:
Davčna številka*
EMŠO

*Neobvezni podatek
Podatki o osebi na podlagi pooblastila (izpolni samo, če je vlagatelj pooblaščenec, ki vlaga zahtevek za drugo osebo
ali otroka, ki je mlajši od 16 let):
Ime in priimek
Naslov, pošta in kraj
E-pošta:
Tel. Št.:
Davčna številka*
EMŠO

*Neobvezni podatek
Skupna privolitev
Izjavljam, da dajem Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah izrecno privolitev za obdelavo navedenih vrst osebnih podatkov
za vse spodaj navedene načine obdelave in komunikacijske kanale.

DA



V primeru, da ne želite podati skupne privolitve za navedene načine in komunikacijske kanale, izberite posamezne načine in kanale:

Načini obdelave
Izjavljam, da dajem Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah izrecno privolitev za obdelavo spodaj navedenih osebnih podatkov
za:
PREJEMANJE SPLOŠNIH NOVIC
Prejemali boste novosti, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje
na dogodkih ter vabila za sodelovanje pri anketiranju in
raziskavah.
PREJEMANJE OBČINSKEGA GLASILA
Prejemali boste občinska glasila v elektronski obliki.

Vrsta osebnih podatkov:

DA

Ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka



Vrsta osebnih podatkov:

DA

Ime, priimek, e-poštni naslov



Komunikacijski kanal
Izjavljam, da dajem Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah izrecno soglasje za obveščanje preko naslednjih komunikacijskih kanalov:
Elektronska pošta

Telefon

SMS

Navadna pošta









S podpisom soglašam, da se navedeni osebni podatki v okviru izvajanja občinskih storitev lahko uporabljajo za namene vabljenja na prireditve,
pošiljanja čestitk, obveščanja o različnih dogodkih v občini in drugih zadevah pomembnih za občane in druge osebe po presoji občinske uprave.
Občina bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim
osebam. Občina se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi brez pridobitve pisne privolitve posameznika
razen pogodbenim obdelovalcem, ki za občino izvajajo naloge občine skladno s pogodbo obdelavi osebnih podatkov.
Občina bo podatke obdelovala zgolj v okviru izbranega načina do preklica privolitve za posamezni način obdelave.
Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov na isti način kot sem privolitev podal/a.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa,
prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki vam posreduje Občinska uprava Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

Datum:

Podpis stranke

Identifikacijo opravil*:
(*izpolni občina)

