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ZAHTEVA ZA SEZNANITEV Z OSEBNIMI PODATKI

Ime in priimek:
Naslov:
Pošta:

Davčna številka:

Elektronski naslov:

Telefonska številka:

Spodaj podpisani vlagam, na podlagi 30. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB1) ter 15. člena Splošne uredbe o varstvu
podatkov (Ur. l. EU, št. 119/32), zahtevo za seznanitev z osebnimi podatki (lastnimi
osebnimi podatki), zato vas prosim, da mi: (v nadaljevanju označite le tiste informacije, ki jih

resnično želite)

omogočite vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov;
potrdite, ali se osebni podatki z vzezi z menoj obdelujejo, ali ne;
omogočite seznanitev z osebnimi podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih
podatkov in se nanašajo name;
posredujete izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v računalniško vodeni
zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name;
posredujete informacijo o času trajanja hrambe osebnih podatkov;
posredujete seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani moji osebni
podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
podate informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka
osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
podate informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se
obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
pojasnite tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvajate
avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov.
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En izvod izbrane informacije bo posredovan brezplačno v pisni obliki ali v ustrezni
elektronski obliki. Vsak dodatni izvod se zaračunava v skladu z veljavnim
pravilnikom Občine Ajdovščina.

V primeru neutemeljenih ali pretiranih zahtev si Občina Ajdovščina pridružuje
pravico do zaračunavanja razumne pristojbine v skladu z veljavnim pravilnikom
Občine Ajdovščina ali zavrne ukrepanje v zvezi z zadevo.

Priloge k prošnji, ki dokazujejo istovetnost (označiti):

kopija osebne izkaznice;
kopija potnega lista;
kopija vozniškega dovoljenja;
drugo.

Podpis:

Datum: _________________________

