VLOGA
ZA SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE IN KASTRACIJE LASTNIŠKIH MAČK IN PSOV
V LETU 2022 NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ
PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI
Ime in priimek lastnika živali: ______________________________________________________________
Naslov stalnega bivališča: _________________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________________________
Davčna številka lastnika živali: _____________________________________________________________
Številka osebnega računa lastnika živali:___________________________________________________
ki je odprt pri (navedba banke pri kateri je račun odprt ): ____________________________________
Vlagam zahtevek za sofinanciranje (ustrezno obkroži)
a/ sterilizacija:
b/ kastracija:

_______ (št.) psic
_______ (št.) psov

_______ (št.) mačk
_______ (št.) mačkov

v višini 30,00 EUR/ žival/mačko/mačka - bruto oz. 50,00 EUR/žival/psico/psa - bruto
število živali : ______x 30,00 EUR =__________ EUR cene opravljene storitve.
število živali : ______x 50,00 EUR =__________ EUR cene opravljene storitve.
*Opomba: posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh živalih ( dveh mačkah ali dveh psih
ali eni mački in enem 1 psu)

IZJAVE:
•
•
•

Izjavljam, da so vsi navedeni podatki točni
Izjavljam, da imam v lasti do 5 odraslih hišnih živali na stanovanje, oziroma hišno številko
Izjavljam, da imam stalno bivališče na območju občine Črnomelj

Datum:___________

Podpis vlagatelja oz. lastnika živali
_________________________

Priloge:
-

-

za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki o
lastniku živali,
za mačke: izkaz o vpisu živali v register hišnih živali – lahko fotokopija potnega lista živali ali drug
ustrezen dokument s katerim izkazujejo vpis v register ( v skladu z 6.a členom ZZZiv-E) in račun za
opravljeno storitev s podatki o lastniku živali,
podpisano soglasje k informaciji glede obdelave osebnih podatkov,
kopija bančne kartice, ne obvezno.

INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Občina Črnomelj (v nadaljevanju upravljalec), bo osebne podatke hranila in varovala na
primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov
nepooblaščenim osebam.
S podpisom te vloge soglašate z zbiranjem in obdelavo Vaših osebnih podatkov. Vaše podatke
zbiramo le za namen sofinanciranja sterilizacije oziroma kastracije živali. V primeru oddaje
vloge so osebni podatki obvezni in brez teh vloga ne bo popolna, zato je ne bo mogoče oddati.
Za vsako nadaljnjo obdelavo podatkov, ki ni združljiva s tukaj navedenimi nameni, vas bomo
prosili za dodatno privolitev.
Upravljalec se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi
brez pridobitve pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za njega
izvajajo naloge skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Upravljalec bo omogočil
obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim zaposlenim.
Upravljalec ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem
profilov.
S podpisom vloge potrjujete, da ste seznanjeni, da imate glede osebnih podatkov, ki se
nanašajo na vas, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa,
prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in
sodnim varstvom pravic).
V primeru vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali uveljavljanjem pravic, ki vam jih
zagotavlja GDPR, pooblaščeno osebo lahko kontaktirate preko e-pošte: obcina@crnomelj.si .

Kraj in datum: ____________________________
Podpis vlagatelja:
__________________________________

