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VLOGA ZA OBJAVO PODATKOV PREKO KANALOV OBVEŠČANJA 
OBČINE VODICE 

 
PODATKI O VLAGATELJU/ICI 
  

Ime in priimek / Naziv 

kmetije  

 

Naslov / Sedež  

Davčna številka  Davčni zavezanec:      DA        NE 

Matična številka   

Zakoniti zastopnik 

pravne osebe 

 

Telefon / GSM  

E-pošta  

Spletna stran  

Delovni čas  

Način nakupa1  

Pridelki/izdelki, ki jih 

prodajamo 

 

 

 

 
Spodaj podpisani/a vlagatelj/ica __________________________________ prosim Občino 

Vodice za objavo zgoraj navedenih podatkov na njeni spletni in facebook strani, za namen 

promocije naše ponudbe in spodbujanja lokalnega kmetijstva. 

 

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. 
 
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. 
 

                                           
1
 osebni prevzem, dostava na dom itd. 



 

 

Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na kontaktnih 
podatkih 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: ___________________________ Podpis in žig: ________________________ 

(če ste pravna oseba in poslujete z žigom, je 
žig obvezen) 
 
 
 
 
 

Vlogo pošljite na naslov: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice oziroma po 
elektronski pošti na naslov: obcina@vodice.si. 
 

mailto:dpo@vodice.si

