PODATKI O VLAGATELJU

prostor za potrditev prejema

(ime in priimek)

(naselje, ulica in hišna številka)

(poštna številka in pošta)

(telefonska številka)

IZPOLNI OBČINA

(elektronska pošta)

PRENOS NAJEMNEGA RAZMERJA NA GROBNEM MESTU
1. NAJEMNIK GROBNEGA MESTA:
Ime in priimek:……………………………………………………………………………………..
Naslov:…………………………………………………………………………………………………
Pokopališče:……………………………………………………………………………………..
Številka groba:……………………………………………………………………………………….
Številka najemne pogodbe:………………………………………………………………………
prenašam najemno pogodba na spodaj navedenega prevzemnika.
Najemna pogodba preneha z dnem podpisa nove najemne pogodbe.
DATUM:………......................

PODPIS NAJEMNIKA:…………………………….

2. PREVZEMNIK NAJEMA GROBNEGA MESTA:
Ime in priimek:……………………………………………………………………………………..
Naslov:…………………………………………………………………………………………………
Rojen:……………………………………… EMŠO:……………………………………………….

Davčna številka:…………………………………………………………………………………….

Podpisni prevzemnik najema grobnega mesta se zavezujem, da bom podpisal
pogodbo za najem grobnega mesta.
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.

DATUM:………......................

PODPIS PREVZEMNIKA NAJEMA:…………………………….

