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1. PODATKI O VLAGATELJU/ICI
(najemnik-ica - ime in priimek)
__________________________________________________________________
(najemnik-ica stanovanja na naslovu)
__________________________________________________________________
(telefonska številka)
__________________________________________________________________
(EMŠO)
__________________________________________________________________
(DAVČNA ŠTEVILKA)
2. PODATKI O OSEBI, KI BI JO VPISALI ALI IZBRISALI KOT
UPORABNIKA/ICE STANOVANJA
___________________________________________________________________
(ime in priimek osebe za vpis ali izbris)
___________________________________________________________________
(EMŠO osebe za vpis ali izbris)
___________________________________________________________________
(sorodstveno razmerje z najemnikom/co)

V kolikor spremembe, ki jih najemnik predlaga niso v skladu z določili
Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11, 40/12 –
ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) in Pravilnika o dodeljevanju neproﬁtnih stanovanj
v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14), se bo
vloga smatrala kot brezpredmetna.
Priloge:
- Izpisek iz rojstne matične knjige (v primeru novorojenca).
- Izpisek iz matične knjige umrlih (v primeru smrti uporabnika stanovanja).
- Overjena izjava uporabnika, ki se izbriše iz najemne pogodbe ali Potrdilo o
stalnem prebivališču osebe katere se želi izbrisati iz najemne pogodbe.
- Overjena Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti.
- Fotokopija Izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi
- Fotokopija dokumenta o stalnem oz. začasnem bivanju v RS.

Takse prosto po 19. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
106/10- UPB5, 32/16)

IZJAVLJAM, da sem seznanjen/a z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki v 6.,
7., 8. in 9. členu določa zakonitost obdelave osebnih podatkov, privolitev za obdelavo. Občini Hrastnik,
podajam soglasje, da zbira, vodi, obdeluje in shranjuje moje osebne podatke, za namen odločanja o
aneksu k najemni pogodbi.

Podpis vlagatelja/ice:

Kraj in datum:
_________________________

_________________________

S podpisom soglašam, da lahko občina osebne podatke obdeluje za namen sklenitve ankesa k najemni
pogodbi.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za 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 naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe,
ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za
dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Seznanjen/a sem, 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 sodnim varstvom pravic).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si

