SOCLASJE K UPORABHN OBDELAVI MOJ:H OSEBN:H PODATKOV
Ime in Priinnek*:
Nasiov prebiva‖ ζ
こa*:

EMSO:
Poζ tna

Davina Stevilka:
ζ
tev‖ ka*:

Mob‖ ni

Posta*:

telefon:

E-naslov:

(obvezni podatki so oznadeni z zvezdico)

Spodaj podpisanis posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov
!zjavljam:
da senl seznanien in sOgiagam ter izrecno dovoliulem in 000blaこ こam druttbo KONCEPTi storitve d.o.o.′ ЦublianSka cesta 3′
4260 BLED′ da vzpostavi′ zbira′ vodi′ posreduie′ upOrablia′ obdeluje in shraniuie mOie osebne in druge podatke′
ki sem jih
vnesel v ta obrazec′ za namene preiema in olbdelave mojega naroこ ‖
a′ poizvedbe oz.vpraζ ania,priprave ponudbe oz.odgovora
v skladu s sklenJeno pogodb0 0 posredovanJu′

pri ё
emeriahko KONC[PTl storitve
navadna poζ ta′ e!ektronska pogta ipd.).Druttba KONCEPTI
storitve d.o.o.′ pridObtene OSebne podatke zbira in obde!uje v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov(ZVOP‑1)in

ter vzpostavitve kontakta oz.komunikaclJe′
d.o.o.′

uporabり a razlに ne komunikacuSke kanale(npr.telefon′

SPLOSNO UREDB0 0 VARSTVU PODATKOV′ z dne 27. aprila 2016 ter izkり uこ n0 2a namene poslovatta v prOmetu z
nepremicninanl:;
da Sem Sezhatten in SOgiaζ am s tem′ da mae navedene osebne podatke upravり a in obdeluie oz.uporabua KONCEPTi storitve
d.o.o, v svoji baZi osebnih podatkov;

da sem seznanien z dttStVOm′ da dajem te svtte osebne podatke prostovouno in brez posledic′ こ
e odk!onim ter sem seznanJen
s svOjO pravico od upravuavca OSebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevatL da mi OmOgoこ i vpogled v katalog zbirke
osebnih podatkov;da mi potrdi′ ali se podatki v zvezi z mano Obdelulejo ali ne;da mi omogoё
ivpOgied v osebne podatke′ ki so
vsebovani v 2birki osebnih podatkov in se nanaSajo name ter mi omogoこ L da lih prepisuiem ali kOpiram;da mi posreduie izpiS
osebnih podatkov′ ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanagajo name; da mi posredule Seznam uporabnikov′
katerinn so b‖ i pOsredovani osebni podatki z navedbo kdai′

na kakζ ni podiagiin za kakζ en namen,da mi da informaclo o virih′

na katerih temet10 Zapisi′ kijih o meni vsebuie Zbirka osebnih podatkov′
obdelave in vrsti osebnih podatkov′
logiこ no― tehniё

ne postopke odloё

in o metodi obdelave;da mi da informacり e O namenu

ki se obdeluleio ter vsa potrebna poiasnila v zvezi s tenn ter da mi poiaSnitehniё ne oziroma

ania′

こ
e iZVala avtOmatizirano odloこ anje z obdelavo mojih osebnih podatkov;

da sem se2nanien S SVtto pra宙 C00d upravり avca OSebnih ttdatkov ttsno ali ustno na za,snik ZahtevaJ′ da dopolnt pOpra宙 ′
blokira aliセ bttSe moie OSebne podatke′ za katere dokaキ m′ da SO nepopoinし net。 こ
nL neatturni ali da so bili zbrani ali obdelani v
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izbrisani;

da soglaζ am′ da KONCEPTistoritve d.o.o. skladno s trettim Odstavkom 4.ё lena Zakona o osebniizkaznici(Ur.l.RS′
ζ
t.35/2011)
ter trettim OdStavkom 4.a dena Zakona o potnih nsunah dr■ vtanov Republike Slovenり e(Ur.l.RS′ ζ
t.29/2011‑UPB4)skopira in
hrani kopり o maega osebnega dokumenta zaradi izpolnieVさ nJa Obveznosti po pOgOdbi o posredOvattu′
Sp10ζ nih pogolih in
obveznosti po veり aVnem Zakonu o prepreё evattu prania denatta in financirania terOrizma;

da sem seznanien′ da KONCEPTI storitve d.o.o. na kopり i oSebnega dokumenta oznaこ i: da gre za koplo′ SVOi naziv′ namen
piSna privolitev,daje prepovedano
kopiranja′ opozori10 0 prepovedi uporabe v druge namene in pravno pOdlago za kopiranie―
nadaunje kopiratte kopり e Osebnega dokumentaj da druttba kopり e oSebnega dokumenta tudi ne sme hranti V elektronski oblikij
da se druttba se 2aVeZuje k trainemu VarOvaniu VSeh Osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov;da bodo
vsi osebni podatki uporabieni le za sk!epatte, iZVaianJe′
spreminianie in prekinitev pogodbe′ nemoteno izvajanje in
zaraё unavatte

stOntev ter za potrebe analiz v druttbi′ namettene iZbOuこ attu pOnudbe naroё iteり em ter′ da bo za in pred

uporabo osebnih podatkov v druge namene druttba pridob‖

a ustrezno soglasie naroё nika;

da dovoり uiem′ da se v tem soglattu zapiSani osebni podatki′ posreduiejO tretiim osebam v skiadu s Pogodbo o posredovaniu in
se shranlJo in obdeluJeJo v bazl podatkov druttbe KONCEPT:storitve d.o.o.za namene neposrednega trを enJa.

κOⅣ CIPTrstOr′ tve d.0.ο

.′

々α′222194200Q
げ″brui9ns々 α cesta 3 4260 31fa mα tiこnα ζlev′ ′

doν ど″α Stevilkα r s′ 8978θ 566

Podpisani sem prav tako seznanjen:
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da se bodo tako zbrani osebni podatki uporabljali le za dosego zgoraj zapisanega namena svetovanja oz. nudenja
strokovne pomodi v skladu s sklenjeno pogodbo;
s pravico do vpogleda v strokovne interpretacije tako zbranih osebnih podatkov;
da se bodo tako zbrani osebni podatki lahko posredovali samo tistim drugim uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon,
vsem ostalim pa samo na podlagi mojega izrecnega pisnega soglaSanja;
s pravico do vpogleda, komu so bili tako zbrani osebni podatki posredovanl;
s pravico do pozabe in izbrisa - de ved ne ielim, da se moji osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da'ni zakonitih
razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, lahko zahtevam, da se moji podatki drugih zbri5ejo;
s pravico vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki;
s pravico zahtevati popravek oz. s pravico do pravnega sredstva - vloZitve pritoibe;
s pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

Soglasje je podpisano v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejmejo en izvod narotnik, drugi izvod pa se vloii v evidenco
podjetja KONCEPTI storitve d.o.o. .
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Lastnorodni podpis:
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