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

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PRODAJO IZVEN PRODAJALN
1.) SPLOŠNI PODATKI O VLAGATELJU
Vlagatelj (ime in priimek oz. naziv podjetja)
Naslov stalnega prebivališča oz. sedeža podjetja
EMŠO/ Matična št.:
davčna št.:
Telefon / elektronski naslov

2.) PODATKI GLEDE PRODAJE

Kraj opravljanja prodaje _______________________________________________________
Lokacija oz. naslov opravljanja prodaje
Čas opravljanja prodaje ________________________________________________________
Dan, mesec, ura prodaje
Predmet opravljanja prodaje _________________________________________________________
Velikost prodajnega mesta (v m²) _______________________________________________.
V ___________________, dne____________

Podpis vlagatelja _________________________
Priloge:
a) Odločba o opravljanju dejavnosti ali priglasitveni list
b) Upravna taksa (vloga in dovoljenje) – skupaj 22,60 EUR
Transakcijski račun Občine Sveti Tomaž, št. računa SI 56 0110 0605 0309 170 sklic SI11 77046-7111002

INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za izdajo dovoljenja za prodajo izven prodajaln na podlagi
Zakona o trgovini ter Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti. 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.

