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Datum:………………….. 
 
  

P R I J A V A 
 
 
Način prijave:   telefon – osebno 
(ustrezno obkroži) 
             Tel. št. (ni obvezen podatek) ……………………. 
 
Prijavitelj: 
Ime in priimek:…………………………………………………………………………………….. 
 
Naslov:……………………………………………………………………………………………… 
  
 
Prijavljen: 
Ime in priimek:……………………………………………………………………………………… 
 
Naslov:………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Zadeva: komunalni odpadki, divje odlagališče, sežiganje, cesta, živa meja ……: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
Prejemnik prijave: 
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MESTNI TRG 1, 2250 PTUJ 

TELEFON 02 748 29 63, TELEFAKS 02 748 29 44, www.sou-info.si, e-naslov: sou@ptuj.si 

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov 
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ki jo zastopa direktorica 
Alenka KORPAR (v nadaljevanju upravljalec), bo osebne podatke hranila in varovala na primeren 
način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.  
 
S podpisom te vloge soglašate z zbiranjem in obdelavo Vaših osebnih podatkov. Vaše podatke 
zbiramo le za namen sprejema prijave. V primeru oddaje vloge so osebni podatki obvezni in brez le-
teh vloga ne bo popolna, zato je ne bo mogoče oddati. Za vsako nadaljnjo obdelavo podatkov, ki ni 
združljiva s tukaj navedenimi nameni, vas bomo prosili za dodatno privolitev.  
 
Upravljalec se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez 
pridobitve pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za njega izvajajo naloge 
skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Upravljalec bo omogočil obdelavo oziroma 
posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim zaposlenim. Upravljalec ne uporablja 
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.  
 
S podpisom vloge potrjujete, da ste seznanjeni, da imate glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na 
vas, 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 Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju ravna z 
osebnimi podatki in na kakšen način lahko uveljavljate svoje pravice, so vam na voljo na spletni strani 
upravljalca (glej zavihek Varstvo osebnih podatkov - Politika zasebnosti) oziroma preko kontaktnih 
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo.sou@ptuj.si    
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