OBČINSKI SVET
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Številka:

014-61/2021
________________________

Datum:

________________________

PREDLAGATELJ: _______________________________________________
NASLOV PREDLAGATELJA: __________________________________________

ZADEVA: Predlog za imenovanje treh (3) predstavnikov Občine Jesenice
v Svet javnega zavoda Vrtec Jesenice
Priimek in ime
predlaganega kandidata

Datum rojstva

Naslov

Izobrazba

Zaposlitev

1.

Lastnoročni podpis (soglasje) kandidata:

2.

Lastnoročni podpis (soglasje) kandidata:

3.

Lastnoročni podpis (soglasje) kandidata:

Lastnoročni podpis predlagatelja:
_______________________________
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PRILOGA 1: SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV

______________________________________
(ime in priimek predlaganega kandidata)
______________________________________
(naslov)

SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV

S podpisom soglašam, da lahko Občina Jesenice obdeluje moje osebne podatke za namen izvedbe
postopka imenovanja predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Vrtec Jesenice.
Vrsta osebnih podatkov, ki jih bo Občina Jesenice obdelovala, so: ime in priimek, datum rojstva, naslov
bivališča, pridobljena izobrazba, zaposlitev delovne izkušnje ter pridobljene kompetence.
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 v
postopku imenovanja predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Vrtec Jesenice, članom
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice ter
članom Občinskega sveta občine Jesenice;
- da Občina Jesenice ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem
profilov.
- da bo Občina Jesenice moje zgoraj navedene osebne podatke znotraj gradiva za obravnavo na
Občinskem svetu občine Jesenice posredovala tudi javnosti (spletna stran Občine Jesenice, mediji).

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: dpo@jesenice.si.

Kraj, datum:

Podpis:

________________________________

_____________________________
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PRILOGA 2: OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
(navedite delovne izkušnje kandidata/kandidatke, poznavanje poslovanja javnega zavoda, poznavanje
področne zakonodaje, druge reference,…)
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