V občini, kot zaupanja vredni instituciji varujemo osebne podatke svojih strank na najvišji ravni. Vaše podatke skrbno hranimo, hkrati pa jih
tudi obdelujemo z namenom izpolnjevanja zakonskih obveznosti in prilagajanja naših storitev vašim željam in potrebam. Prosimo vas, da
izpolnite in podpišete dokument »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov« ter nam s tem omogočite nemoteno komunikacijo z vami.

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Podatki upravljavca:
Naziv
Naslov, pošta in kraj
Pooblaščena oseba za
varstvo osebnih podatkov

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
dpo@virtuo.si

Podatki o posamezniku:
Ime in priimek
Naslov
Namen obdelave osebnih podatkov
Izjavljam, da dajem občini izrecno privolitev za obdelavo spodaj navedenih osebnih podatkov za (obkrožiti):
Vrsta osebnih podatkov:
Javna obravnava kandidature za sodnika porotnika
Okrožnega sodišča v Kopru na seji Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica ter na seji Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja





Ime in priimek
Naslov
Datum rojstva

DA / NE

*Če DA izrecno ni obkrožen, se šteje, da posameznik privolitve ne podaja.
Datum:
Lastnoročni podpis posameznika:

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke obdelovala za namen javne obravnave kandidature za sodnika porotnika
Okrožnega sodišča v Kopru na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter na seji Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica na podlagi podane privolitve. Občina bo hranila in varovala varovane osebne podatke do preklica
soglasja oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni. Občina bo omogočila obdelavo oziroma
posredovanje osebnih podatkov le pooblaščenim uporabnikom. Občina pri obdelavi osebnih podatkov ne uporablja
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Osebni podatki bodo zaradi javne obravnave
lahko dostopni javnosti in tretjim osebam. Podpisnik privolitve je seznanjen, da občina ne more omejiti obdelave osebnih
podatkov in ni odgovorna za obdelavo osebnih podatkov s strani tretjih oseb, ki osebne podatke pridobijo preko javnih
virov (javne obravnave). Če privolitev oziroma dovoljenje za javno obravnavo na seji ne bo podano, to ne bo vplivalo na
nadaljnjo izvedbo postopka za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru, osebni podatki
kandidata/kandidatke pa ne bodo javno obravnavani.
Podpisnik/podpisnica ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka,
omejitve obdelave ter izbrisa. Ima tudi pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in do sodnega varstva pravic.
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na občini ter tudi preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, dostopnih na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

