OBČINA JESENICE
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
telefon: 04 58 69 335, 04 58 69 231
e-pošta: obcina.jesenice@jesenice.si
Lokalne volitve 2018

PREDLOG ZA IMENOVANJE V VOLILNI ODBOR IN IZJAVA KANDIDATA
Podpisani _________________________________ rojen:_______________ davčna številka:_______________
EMŠO: ____________________ telefon-GSM: ________________ elektr. naslov _________________________
s stalnim bivališčem ____________________________________________________(točen naslov),
TRR (banka in številka):____________________________________________________________.
soglašam
z imenovanjem v volilni odbor za izvedbo glasovanja za izvolitev župana, članov občinskega sveta in članov
svetov krajevnih skupnosti v občini Jesenice, ki bodo 18.11.2018 in za morebitni drugi krog volitev župana.
št. volišča ______________________________________________________________________
sedež volišča ___________________________________________________________________
Podpis ______________________________
……………………………………………………………………………………………………………………….
Zakon o lokalnih volitvah v 37. členu določa:
(4) Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat,
posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s
kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.
(5) Oseba, imenovana v volilni odbor, je dolžna obvestiti pristojno občinsko volilno komisijo v treh (3) dneh po
javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov o svojem sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom.
Na podlagi navedene določbe Zakona o lokalnih volitvah
izjavljam
da bom v primeru imenovanja za člana volilnega odbora najpozneje v treh (3) dneh po javni objavi kandidatur
in list kandidatov oz. najpozneje do 05.11.2018, obvestil občinsko volilno komisijo, če bi bil v sorodstvenem ali
drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega sem imenovan v volilni odbor.
Podpis ____________________________________
……………………………………………………………………………………………………………………….
Predlagatelj:
politična stranka ___________________________________________________________________
druga organizacija občanov ___________________________________________________________
občan ____________________________________________________________________________

Kraj in datum:_______________________ Podpis predlagatelja:_____________________________

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S podpisom soglašam, da lahko Občina Jesenice obdeluje moje osebne podatke za namen izvedbe
lokalnih volitev 2018.
Vrsta osebnih podatkov, ki jih bo Občina Jesenice obdelovala, so: ime in priimek, datum rojstva, naslov
bivališča, davčna številka, EMŠO, TRR, telefonska številka, elektronski naslov.
Seznanjen/-a sem:
- da bo Občina Jesenice 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 tistim zaposlenim Občine Jesenice, ki sodelujejo pri
izvedbi lokalnih volitev 2018,
- da Občina Jesenice ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem
profilov.
Pravna podlaga za obdelavo je zakon (45.a. člen Zakona o lokalnih volitvah). Osebni podatki bodo v
skladu z zahtevami zakonodaje posredovani javnim organom (FURS, ZPIZ, ZZZS). Občina bo obdelane
osebne podatke hranila 5 let.
Seznanjen/a sem tudi, 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 do sodnega varstva pravic).

Podrobnejše informacije o tem, kako Občina Jesenice ravna z osebnimi podatki, so na voljo pri
pooblaščeni osebi Občine Jesenice za varstvo osebnih podatkov Ines Dvoršak, tel. št. (04) 586 92 34, epošta: obcina.jesenice@jesenice.si.

Občinska volilna komisija se obvezuje, da bo navedene osebne podatke uporabljala izključno v
namene, določene s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje in varovanje osebnih podatkov.

