Ime in priimek vlagatelja oz.
naziv pravne osebe
Naslov / sedež / pošta
Telefon / Faks / e – pošta
Datum

OBČINA BREZOVICA
TRŽAŠKA CESTA 390
1351 BREZOVICA

VLOGA ZA IZDAJO DOKAZILA OBČINE O SPREMEMBI
NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČA V ZEMLJIŠČE ZA GRADNJO STAVB
na podlagi 139. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12)

Podatki o zemljiški parceli, ki ležijo v k. o. ………………………………... in so predmet pravnega
prometa:
Parcelna št.

Podpis vlagatelja:
žig
(za pravne osebe)

Potrdilo občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb za potrebe DURS je dokument, ki je
na podlagi 32. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS. št. 42/07 – UPB3, 126/07 in 88/10) oproščen
plačila upravne takse.

INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča v
zemljišče za gradnjo stavb na podlagi Gradbenega zakona. 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.
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