
 

 

Občina Kočevje 

Komisija za volitve, 

imenovanja in mandatna 

vprašanja 

 

 

                                                                                                                                                                  

                                      

 

 

IZJAVA  

IME IN PRIIMEK:     ________________________________________________     

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA :  ________________________________________________ 

DATUM ROJSTVA:   ________________________________________________ 

E-POŠTA:    ________________________________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA:  ________________________________________________ 

IZOBRAZBA:    ________________________________________________ 

POKLIC, KI GA OPRAVLJAM:  ________________________________________________ 

OPIS STROKOVNIH IZKUŠENJ:          

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Podpisani/podpisana  

     (označite s križcem)        

                                                     

 

 

 

soglašam z imenovanjem za člana/ico Skupnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu občin Kočevje, Kostel in Osilnica (v nadaljevanju: Skupni svet) skladno s 26. 
členom Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št.32/15) in 60. členom Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15).  
 

soglašam, da lahko Občina Kočevje moje osebne podatke uporabi za vodenje evidence 
članov/ic Skupnega sveta z namenom pregleda imenovanih članov in trajanja oziroma 
možnosti ponovitve mandatnega obdobja; 

 

soglašam, da Občina Kočevje moje osebne podatke  
             telefonsko številko in/ali 
             e-mail naslov  
posreduje pooblaščeni osebi Skupnega sveta v katerega bom imenovan/a z namenom 
konstituiranja novega Skupnega sveta.  
 

Kraj in datum: ___________________                       Podpis: __________________________
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OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV v skladu s 13. členom GDPR na podlagi 

privolitve: 

(obdrži posameznik) 

1. Kontaktni podatki upravljavca: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 28, 1330 Kočevje  

2. Kontaktni podatki Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (telefon, e-pošta): 

Mag. Renata Zatler (Dataofficer d.o.o.), kontakt: varstvopodatkov@kocevje.si 

3. Namen ali več namenov za katere se osebni podatki zbirajo oziroma obdelujejo: 

Osebni podatki se zbirajo za namene za katere ste privolili (označili križec na obrazcu 

privolitve).  

4. Pravna podlaga za obdelavo: Vaša privolitev (6.1.a člen GDPR)  

5. Obdobje hrambe: Za čas trajanja mandata Skupnega sveta oziroma do preklica 

privolitve.  

6. Zunanji uporabniki oziroma kategorije (zunanjih) uporabnikov: Ne 

7. Ali je zagotovitev oziroma posredovanje osebnih podatkov s strani posameznika 

zakonska ali pogodbena obveznost? Ne 

8. Ali se izvaja postopek avtomatiziranega sprejemanja odločitev na podlagi zbranih 

osebnih podatkov (vključno profiliranje)? Ne 

9. Ali se podatki prenašajo v tretjo državo (izven EU)? Ne 

10. Obstoj pravic posameznikov: Pravica do preklica privolitve, do dostopa do podatkov, do 

popravka, do izbrisa, do omejitve in prenosljivosti. Pravice uveljavlja preko kontaktnega 

naslova: varstvopodatkov@kocevje.si 

11. Pravica do pritožbe: Posameznik ima možnost vložitve pritožbe pri nadzornem organu: 

Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: gp.ip@ip-rs.si 
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