PODATKI O VLOŽNIKU

prostor za potrditev prejema

(ime in priimek)

(telefonska številka) *

(naslov elektronske pošte) *

IZPOLNI OBČINA

VLOGA ZA PRIDOBITEV
DENARNE NAGRADE ZA NOVOROJENCA
I. DRUGI PODATKI O VLOŽNIKU
1. Dodatni podatki o vložniku (podatki, ki jih niste vpisali zgoraj levo):

(upravičen do te enkratne denarne nagrade je eden od staršev novorojenca, je državljan Republike Slovenije in ima
stalno prebivališče na območju občine Medvode neprekinjeno vsaj pol leta pred rojstvom novorojenca ter
na dan oddaje te vloge)

Naslov stalnega prebivališča vložnika:
Davčna številka in EMŠO:
Številka bančnega računa:

II. PODATKI O NOVOROJENCU VLOŽNIKA
1. Podatki o novorojenem otroku:

(novorojenec je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče na istem naslovu kot vložnik)

Ime, priimek in EMŠO:
Kraj, datum rojstva:

OBRNI STRAN
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III. IZJAVA IN PODPIS
1. S podpisom kazensko in materialno odgovarjam za vpisane podatke na tem obrazcu in
priložene dokumente.
2. Izjavljam, da je bila vloga za denarno pomoč za tega novorojenca oddana le v Občini
Medvode.
Podpisani s podpisom in z označitvijo z 'X' v okence pred namenom obdelave:



soglašam in dovoljujem, da Občina Medvode zbira, obdeluje in hrani moje zgoraj navedene osebne
podatke za potrebe izdaje akta na podlagi te vloge

Zbrane podatke bo Občina Medvode obdelovala in varovala 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 oz. GDPR) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88).
Občina Medvode se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.
Zbrane osebne podatke bo Občina Medvode hranila skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine oz. do
preklica privolitve posameznika.
Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje na naslov Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 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 Medvode je doc. dr. Miha Dvojmoč, e-naslov:
miha.dvojmoc@infocenter.si, tel. št.: 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, Dunajska cesta 22, Ljubljana.

Kraj, datum in podpis vložnika:

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN VLAGANJE VLOGE
URADNE URE ZA POSLOVANJE S STRANKAMI (pomoč pri izpolnjevanju in oddaji vloge lahko v tem času prejmete v
pisarni, številka 12, prvo nadstropje desno), in sicer v ponedeljek od 800 do 1100 in od 1300 do 1500, v sredo od
800 do 1100 in od 1300 do 1700 ter v petek od 800 do 1100.
V PRIMERU DVOJČKOV ODDATE ZA VSAKEGA SVOJ OBRAZEC.
PRILOGE NISO POTREBNE. PRISTOJNI OBČINSKI UPRAVNI ORGAN BO PO URADNI DOLŽNOSTI PREVERIL PODATKE O
STALNEM PREBIVALIŠČU UPRAVIČENCA IN NOVOROJENCA.
VLOGA JE TAKSE PROSTA.
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