OBČINA BREZOVICA

Tržaška cesta 390
1351 Brezovica
tel: 01/360 17 70
faks: 01/360 17 71

Dobrodelni županov sklad

www.brezovica.si
info@brezovica.si

V skladu s Pravilnikom o delovanju Dobrodelnega županovega sklada Občine Brezovica št. 007-1/2020 z dne
1.1.2020 (v nadaljevanju: Pravilnik).

VLOGA ZA ENKRATNO DENARNO POMOČ
1.

PODATKI UPRAVIČENCA (obvezno):

Ime in priimek :__________________________________________________________________________
Naslov:________________________________________________Pošta:____________________________
Telefonska številka in/ali e-naslov:___________________________________________________________
Rojstni podatki:__________________________________ Davčna številka:__________________________
Številka transakcijskega računa:
SI56_______________________________________________Ime banke:___________________________
2.

PODATKI O POOBLAŠČENCU (če ga upravičenec ima):

Ime in priimek :__________________________________________________________________________
Naslov:________________________________________________Pošta:____________________________
Telefonska številka in/ali e-naslov:___________________________________________________________
3.

PRILOGE (obvezno):

- fotokopija osebnega dokumenta upravičenca,
- pooblastilo (če ima upravičenec pooblaščenca),
- kratek opis dejanskega stanja s prilogami, ki izkazujejo tako premoženjsko stanje oziroma dejansko stanje,
ki predstavlja razlog za dodelitev enkratne denarne pomoči po določilih Pravilnika (npr. odločba CSD, potrdilo
ZVD o brezposelnosti, najemna pogodba oziroma druge listine, ki izkazujejo finančno stanje).
4.

IZJAVA

Spodaj podpisani upravičenec oziroma pooblaščenec izjavljam, da so navedeni podatki in priložene priloge
točne in resnične.
INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za dodelitev enkratne denarne pomoči na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi, Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Brezovica in Pravilnika o delovanju Dobrodelnega županovega sklada
Občine Brezovica. 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 za obdelavo 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.

Kraj in datum:___________________

Podpis upravičenca oziroma pooblaščenca___________________________

OPOMBE
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

