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SOGLASJE 

k uporabi osebnih podatkov v zvezi z občinskimi priznanji 

 

Vabljeni, da nam v namen podelitve občinskih priznanj podate privolitev za obdelavo spodnjih 

podatkov v opredeljene namene. 

Prosimo, primerno izpolnite tako tabelo z zahtevanimi podatki kot del s soglašanjem z nameni 

obdelave. 

 

1. IME IN PRIIMEK: ______________________________________________________________ 

2. NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: __________________________________________________ 

3. NASLOV OSEBNE E-POŠTE: ______________________________________________________ 

4. OSEBNA TELEFONSKA ŠTEVILKA: _________________________________________________ 

 

Podpisani s podpisom in z označitvijo z 'X' v okence pred namenom obdelave (prosimo, 

označite okenca pred nameni obdelave z 'X'): 

 

Soglašam in dovoljujem, da Občina Medvode (upravljavec osebnih podatkov) zbira, 

obdeluje in hrani moje zgoraj navedene osebne podatke za potrebe postopka podelitve 

občinskih priznanj za leto 2023. 

 

Soglašam in dovoljujem, da Občina Medvode v primeru, da mi bo občinsko priznanje za 

leto 2022 podeljeno, objavi moje osebne podatke (ime in priimek, fotografijo) na spletni 

strani občine in na druge običajne načine (publikacije, družabna omrežja itn). 

 

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). 
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Občina Medvode se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam. 

Zbrane osebne podatke bo Občina Medvode hranila do preklica privolitve posameznika. 

Seznanjen sem, da lahko kadarkoli pisno prekličem privolitev, in sicer z izjavo o preklicu privolitve, 

ki jo posredujem na naslov Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 

Seznanjen sem, da na enak način lahko zahtevam tudi dostop do podatkov, ki se nanašajo name, 

uveljavljam 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, mag. 

javn. upr., dipl. var., 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, če menite, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu 

podatkov. Nadzorni organ je: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana. 

 

 

____________________________     ___________________________ 
(kraj in datum)       (podpis) 
 


