OBČINA KRANJSKA GORA

Služba za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Podatki o vlagatelju:
Ime in priimek:
Naslov:
Datum rojstva:

Telefonska št.:

Davčna št.:

EMŠO:

Status (označi):

zaposlen

brezposeln

upokojen

Št. osebnega računa: SI56
Kraj:

Datum:

VLOGA
ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI
V OBČINI KRANJSKA GORA

PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH

Ime in priimek

EMŠO

Davčna št.

Status
(zaposlen,
brezposeln, dijak,
osnovnošolec,
upokojenec..)

Namen enkratne izredne denarne pomoči (kratek opis, zakaj prosite za denarno pomoč):

Izjava:
Upravi Občine Kranjska Gora dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri
upravljavcu zbirk osebnih podatkov.
OPOZORILO!
Vlagatelj s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih na vlogi!
____________________
Podpis vlagatelja

Občina Kranjska Gora bo osebne podatke obdelovala za dodelitve enkratne denarne pomoči na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi. Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine 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 pooblaščenim uporabnikom, ki so pooblaščeni za
dostop do osebnih podatkov. Občina pri obdelavi osebnih podatkov iz te vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja
odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Zagotovitev podatkov je potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili
zagotovljeni vloge ne bo možno obravnavati. Osebni podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
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, so na voljo na preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si.

____________________
Podpis vlagatelja
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