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OBČINA PREDDVOR - OBČINSKA UPRAVA
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel. 275 10 00, fax 275 10 20, E-pošta obcina.preddvor@siol.net

OBVESTILO
O KORIŠČENJU STORITEV NA POKOPALIŠČU
1. VRSTA STORITVE
POGREB
PRIIMEK IN IME UMRLEGA
NASLOV UMRLEGA
DATUM ROJSTVA
DATUM SMRTI

DATUM POKOPA

CONA

VRSTA GROBA od
01-22

A-B-C-D- E

ŠTEVILKA
GROBA(od-1-10)

UPORABA VEŽIC
UPORABA AVLE
UPORABA KUHINJE

da
da
da

ne
ne
ne

VELIKOST GROBA

enojni

dvojni

VRSTA POGREBA

običajni

žarni

ČAS UPORABE
ČAS UPORABE
ČAS UPORABE

Prosimo, da v primeru novega groba, izpolnite tudi naslednje postavke!

NOV GROB
LOKACIJA GROBA
cona – A – B – C – D – E
številka groba (od 1-10)
VIŠINA TAKSE PO CENIKU

vrsta (od 01-22)
enojni

dvojni

trojni

POSTAVITEV SPOMENIKA
LOKACIJA GROBA
cona – A – B – C – D – E
številka groba (od 1-10)

vrsta (od 01-22)
enojni

dvojni

trojni

VIŠINA TAKSE PO CENIKU

RAZTROS PEPELA
ENKRATNI STROŠEK PO CENIKU

2. PODATKI O PLAČNIKU – najemniku groba
PRIIMEK IN IME:
NASLOV:
V SLUŽBI:

TELEFON DOMA:

- S podpisom se strinjam z obračunom, račun za storitev in v
nadaljevanju najemnino izstavljajte na moj naslov.
- Strinjam se z javno objavo pokojnikov v aplikaciji PISO
DA

PODPIS NAJEMNIKA GROBA

NE

PODPIS URADNE
OSEBE

Za vsa dodatna dela na pokopališču je potrebna pismena vloga na Občino Preddvor.
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INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen obravnave storitev na pokopališču na
podlagi Odloka o pokopališkem redu v Občini Preddvor.
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.
Najemnik/najemnica 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

