OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si

OBVESTILO LOKALNI SKUPNOSTI O PRIREDITVI
Organizacija: __________________________________________________________________
(društvo, krajevna skupnost, …)
s sedežem:
_____________________________________________________________________________
(naslov, poštna številka)
obvešča lokalno skupnost - Občino Hrpelje-Kozina, da bo:
Dne:
(navedete datum prireditve; npr. 10.10.2020)
V času:
(navede se čas prireditve; npr.: od 10,00 do 22,00 ure)
V kraju:
(navede se kraj, naselje; npr.: Hrpelje)
Na lokaciji:
(npr.: večnamenska ploščad, vaški dom, javna
površina, ipd.)
Izvedla prireditev:
(navede se naziv prireditve; npr. opasilo, praznik,
tekmovanje, ipd.)
Pričakovano število udeležencev:
(navede se ocenjeno število obiskovalcev)

__________________________
(Ime in priimek odgovorne osebe)

________________________
(Podpis)

Občina Hrpelje-Kozina potrjuje prejem obvestila o prireditvi.
Podpis pooblaščene osebe:
______________________
Številka: _________________
Datum: _________________
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INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen vodenja evidence prireditev na podlagi Zakona o varstvu okolja
in Zakona o javnih zbiranjih. 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 pooblaščenim uporabnikom, ki so pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov. Občina pri obdelavi
osebnih podatkov iz te vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem
profilov. Zagotovitev podatkov je potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni vloge ne bo možno
obravnavati. Osebni podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
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). 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.

