Tržaška 390, 1351 Brezovica
tel: 01 - 360 17 70
fax: 01 - 360 17 71

Izpolni: OBČINA BREZOVICA
Občinska uprava

Datum prejema vloge:

Evidenčna številka vloge:

VLOGA ZA POVRAČILO STROŠKOV ŠOLSKEGA PREVOZA
OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
I.

Vlagatelj-ica:

Priimek in ime:
EMŠO:
Stalno prebivališče:
ulica, hišna številka, pošta

Telefonska št.::
Davčna številka:
Št. TRR:
II. Otrok:
Priimek in ime:
Datum rojstva:
Stalno prebivališče:
Ime šole oz. zavoda:
Naslov šole oz. zavoda:
Način prevoza:
(označite!)

 mestni avtobus
 primestni avtobus
 vlak
 taksi
 lasten prevoz
 drugo, navedite kaj:

Oddaljenost od doma:

Izjavljam, da so vsi dani podatki točni in resnični.

Na/v

, dne

Vlogi prilagam naslednje dokumente:
- fotokopijo osebnega dokumenta vlagatelja
- fotokopijo bančne izkaznice oz številke transakcijskega računa
- potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto
- fotokopijo odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami

Podpis vlagatelja-ice:

INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za obravnavo vloge za povračilo stroškov
šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami na podlagi Zakona o osnovni šoli. 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.

