OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01/833-26-10
fax: 01/833-26-30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizator javne prireditve (ime in priimek oz. naziv pravne osebe, naslov, telefon)
------------------------------------------------------------------------------Odgovorna oseba za izvedbo javne prireditve
VLOGA
za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
94. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1): (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno
besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 GZ, 68/17 in 21/18 - ZNOrg)
Kraj prireditve: __________________________________________________________
Čas poteka prireditve: dan ______________ ura – od __________do ______________
Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav: ura – od _________do ______________
Vrsta zvočne naprave: ____________________________________________________
Število zvočnikov posamezne zvočne naprave: ________________________________
Nazivna električna moč zvočne naprave: ____________________________________
Obratovalna električna moč zvočne naprave: __________________________________
Mesto namestitve zvočne naprave: ___________________________________-______
Smer emisije hrupa: ______________________________________________________
Na podlagi Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno
besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš) je treba plačati upravno takso
za to vlogo po tar. št. 1 in 3 v višini 22,60 EUR. Takso lahko plačate s položnico, ki jo dobite v
vložišču, ali z nakazilom na račun Občine Vodice št. SI56 0133 8538 0309196, sklic 11 76384 –
7111002.
Občina bo osebne podatke pridobljene v tem obrazcu obdelovala izključno za namen izvedbe
identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo v občini in za izvajanje ukrepov skladno s 16.,17.,18.,
19., 20. in 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.
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 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.

Davčna številka: 61348139 Matična številka: 5874637 TRR: SI56 0133 8010 0000 609

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).
Spodaj podpisani/-a soglašam, da lahko upravljavec podatkov Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice, matična št. 5874637, zgoraj navedene osebne podatke uporabi in obdeluje za
namene navedene v vlogi.
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@vodice.si.
SOGLAŠAM Z OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE
POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE
NE SOGLAŠAM Z OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE
POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE

Datum:___________________
Žig
(za pravne osebe)

Podpis__________________

