VLAGATELJ
_______________________________
ime in priimek

_______________________________
naslov

_______________________________
pošta in telefon

OBČINA SVETI TOMAŽ
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
tel. (02) 74 16 600 fax. (02) 74 16 604

Zadeva:

VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA, DA OBČINA NE UVELJAVLJA
PREDKUPNE PRAVICE

(Pravna podlaga 62. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08,
8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)

Prosim za izdajo potrdila, da občina Sveti Tomaž ne uveljavlja predkupne pravice na

(vpisati: parcelno številko zemljišča, vrsto rabe zemljišča, izmero v m2, številko
zemljiškoknjižnega vložka, katastrsko občino)
Upravna taksa znaša 4,50 EUR.
Transakcijski račun Občine Sveti Tomaž, št. računa SI 56 0110 0605 0309 170 sklic SI11 77046-7111002

_____________________
(datum)

__________________
(podpis)

Priloga:
- upravna taksa 4,50 EUR
INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen potrdila, da občina ne uveljavlja predkupne pravice na podlagi
Zakona o varstvu kulturne dediščine. 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, ki so dostopni na spletni
strani občine.

