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  OBČINA CERKLJE 
  NA GORENJSKEM 

         OBČINSKA UPRAVA 

Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 

   e-mail:obcinacerklje@siol.net 

 04/ 28 15 820,  04/ 28 15 800 

 
 

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 
 
 
Podatki upravljavca: 

Naziv Občina Cerklje na Gorenjskem 

Naslov, pošta in kraj Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem 

Davčna številka SI14251086 

Matična številka  5874670000 

 
Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer ali krajše 
DPO): spela.petric@cerklje.si, tel.: 04 2815 813, ki pri upravljavcu osebnih podatkov 
neodvisno pomaga pri zagotavljanju skladnosti obdelave osebnih podatkov s splošno uredbo o 
varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zakonom o varstvu osebnih podatkov.  
 
Podatki o posamezniku: 

Ime in priimek, naziv  
organizacije / društva 
 

 

Označite vrsto 
posameznika 

 predlagatelj priznanja 
 
 predlagani kandidat  

 
 
Načini obdelave: 
Izjavljam, da dajem občini izrecno privolitev za obdelavo spodaj navedenih osebnih podatkov 
za OBJAVO NA OBČINSKI SPLETNI STRANI: http://www.cerklje.si/, in sicer: 
 

 Vrsta osebnih podatkov: 
(izpolnite s podatki in označite in / ali za katere vrste osebnih podatkov podajate 
privolitev za objavo na spletni strani občine) 

Označite 
za objavo 
na spletni 
strani 

 
 
Ime in priimek:_______________________________________________________ 
  

DA 
 

 
 
Naslov:____________________________________________________________ 
 

DA 
 

Priložnostno fotografiranje in avdio – video snemanje (seje občinskega sveta, 
slovesnost ob občinskem prazniku - podelitev priznanj in nagrad) 

 
DA 
 
 

mailto:spela.petric@cerklje.si
http://www.cerklje.si/
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S podpisom soglašam, da se navedeni osebni podatki lahko uporabijo za namen objave na 
spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem. Privolitev pod istimi pogoji velja tudi za morebitno 
razmnoževanje in arhiviranje fotografskega in posnetega gradiva za potrebe občine (občinski 
časopis, uradno glasilo občine, predstavitve občine v javnosti, publikacije in spletna stran 
občine). 
 
Občina se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za zgoraj opredeljen 
namen. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju 
podatkov tretjim osebam, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev. 

Občina podpisnika te privolitve obvešča oziroma seznanja: 

- da lahko podano privolitev kadarkoli prekliče, z dopisom na naslov Občina Cerklje na 
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ali e-sporočilom na 
naslov: spela.petric@cerklje.si.  

- da ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj pravico do: seznanitve, dopolnitve, 
popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe 
pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). 
 

Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi 
katerega so bili zbrani. Občina bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, tako 
da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.  

 

 

V / na _________________ dne___________                                 ___________________ 

          Podpis: 

          

 

 

mailto:spela.petric@cerklje.si

