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OBČINA PREDDVOR
OBČINSKA UPRAVA
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor

ZAHTEVA
za dostop do informacije javnega značaja

VLAGATELJ (FIZIČNA ALI PRAVNA OSEBA)

PRIIMEK IN IME ali NAZIV:
ZAKONITI ZASTOPNIK
ali POOBLAŠČENEC:
NASLOV VLAGATELJA:
TELEFON:

kjer sem dosegljiv-a med 8.00 in 15.00 uro.

Na podlagi določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.24/03 s
spremembami) vlagam zahtevek za pridobitev naslednje informacije javnega značaja:

Način seznanitve z vsebino zahtevane informacije (OBKROŽI LE ENO MOŽNOST)
1. vpogled
2. prepis
3. fotokopija
4. elektronski zapis
Če je informacija javnega značaja v drugi obliki, kot jo zahteva prosilec, Občina Preddvor zaračuna
materialne stroške pretvorbe informacije skladno z zakonom (ZDIJZ) in stroškovnikom (Uredba o višini
stroškov posredovanja informacij javnega značaja, Ur.l. RS, št. 40/04 s spremembami). V primeru večjega
obsega se lahko zahteva vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov.

Preddvor,

Podpis vlagatelja-ice:

Zahteva je na podlagi 30. točke 28. člena ZUT plačila takse oproščena.

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen posredovanja infomacije javnega značaja na podlagi
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
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. Če zahtevani podatki ne bodo zagotovljeni,
obravnava vloge ne bo možna.
Vlagatelj/ica ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, 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

