_____________________________________
IME IN PRIIMEK TER NASLOV VLAGATELJA
____________________________________________
EMŠO
____________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA
_________________________________________
TELEFON
_________________________________________
DATUM

VLOGA ZA IZPLAČILO ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA
ZA NOVOROJENCE
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnem prispevku za novorojenca, ki je bil objavljen v
Uradnih objavah Bistriških odmevov, št. 8 II, z dne 31. 03. 2009, vlagam __________________________
(Vlagatelj)
zahtevek za izplačilo denarnega prispevka za svojega otroka ____________________________________
(Ime in priimek otroka)
rojenega________________ v __________________ .
(Datum rojstva)
(Kraj rojstva)
K vlogi prilagam (označite):
- kopija izpiska iz matičnega registra o rojstvu za otroka
- fotokopija osebnega dokumenta oziroma potrdilo o državljanstvu vlagatelja
Dokumentacija, ki si jo upravni organ pridobi po uradni dolžnosti:
- potrdilo iz gospodinjske evidence iz katerega je razvidno, da imata vlagatelj in novorojenec stalno
prebivališče na območju Občine Ilirska Bistrica.
Prispevek mi prosim nakažite na transakcijski račun, št. _______________________________________,
(Št. transakcijskega računa)
odprt pri ___________________________________ . Morebitna dodatna dokazila oz. pojasnila bom
(Naziv banke)
dostavil naknadno po pozivu naslovnega organa.
UPRAVNA TAKSA: Takse prosto na podlagi 14. točke 28. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I).
NAMEN IZDAJE: Izplačilo enkratnega denarnega prispevka za novorojenca.
Vlagatej(ica) izjavljam, da so vsi podatki navedeni na vlogi resnični in točni, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost. Izjavljam, da nismo uveljavljali pravico do enkratnega
denarnega prispevka v drugi občini. Občinskemu upravnemu organu dovoljujem, da vse podatke,
navedene v vlogi, preveri ali pridobi pri upravljavcu zbirk osebnih podatkov.
____________________________

(Podpis)

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za izplačilo
enkratnega denarnega prispevka za novorojence na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratnega
denarnega prispevka za novorojenca.
Občina bo 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 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. Če zahtevani podatki ne
bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Vlagatelj/ica ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, 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 preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si

