_________________________________
ime in priimek oziroma naziv organizatorja prireditve

_________________________________
naslov

_________________________________
poštna številka, kraj

_________________________________
davčna številka

_________________________________
telefonska št.

VLOGA ZA UPORABO PROSTOROV V DOMU NA VIDMU V ILIRSKI BISTRICI
Vlagam vlogo za uporabo (označite) :
•
•
•
•
•
•
•

velike dvorane
male dvorane
galerije
letnega atrija
avle
prostora za pogostitve
kuhinje in pomožnih prostorov v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici.

Želim uporabiti ozvočenje in najeti tehnika, ki bo upravljal z ozvočenjem (označite):
•

DA

NE

Izjavljam da:
• sem seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji, ki so v prostoru, v katerem bo
izvedena prireditev in pomožnih prostorih,
• sem seznanjen, da bom pri uporabi opreme in naprav z njimi ravnal kot dober
gospodar,
• bom uporabnino in materialne stroške, ki bodo nastali ob uporabi prostorov

•

poravnal lastniku objekta – Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska
Bistrica, po izstavljenemu računu,
bom pri organizaciji prireditve upošteval določila Zakona o javnih zbiranjih
(ZJZ-UPB 5, Ur.l. RS, št. 64/2011).

Prireditev
________________________________________________________________________________
naziv oziroma ime javne prireditve oziroma dogodka

Vrsta prireditve oziroma dogodka:
________________________________________________________________________________
navedite ali je prireditev ali dogodek za katerega se bo plačala vstopnina, kotizacija in podobno ali je prireditev, dogodek neprofiten in
vstop oziroma udeležba prosta vstopnine,..

bo potekala dne ______________________________________,
v času od _____________ ure do ________

Ilirska Bistrica, dne ____________________

ure.

Vlagatelj:
__________________________
ime in priimek

__________________________
podpis

SOGLASJE ZA UPORABO
Lastnik Doma na Vidmu – Občina Ilirska Bistrica dovoljuje uporabo:
•
•
•
•
•
•
•

velike dvorane
male dvorane
galerije
letnega atrija
avle
prostora za pogostitve
kuhinje in pomožnih prostorov v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici, pod zgoraj
navedenimi pogoji.
ODGOVORNA OSEBA:
__________________________
žig

Ilirska Bistrica, dne ______________________

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke obdelovala za namen izdaje soglasja za uporabo prostorov v
Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici.
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

