Občina MEŽICA
Trg svobode 1
2392 MEŽICA
Telefon: 02/82 79 350
Fax: 02/82 79 359
e-mail: info@mezica.si

PRIJAVA TAKSNE OBVEZNOSTI – NAMEŠČANJE PLAKATOV
(Odlok o občinskih taksah v občini Mežica, Ur. l. RS, št. 14/09 in 109/12)

Ime in priimek: _____________________________
Ulica in hišna številka: _______________________
Poštna številka in kraj: _______________________
Telefon/fax: _______________________________
Davčna številka za pravne osebe:_________________________
EMŠO za fizične osebe:

_________________________

1. Naziv prireditve oz. dejavnosti

2. Namen :

humanitarna,

________________________________

profitna

3. Velikost letaka oz. plakata (ustrezno obkroži):

ostalo

do
nad

(obkroži)

0,5m2
0,5m2

4. Število plakatov oz. letakov:____________________________

5. Obdobje namestitve: od _____________ do _______________
(dan, mesec leto)

Za množično plakatiranje (nad 100 plakatov oz. letakov) se plača enotna dnevna občinska taksa ne
glede na velikost in število plakatov, ki znaša 400 točk).
Vrednost točke: 0,041 €
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Varstvo osebnih podatkov:
Občina lahko osebne podatke pridobljene v tem obrazcu obdeluje skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu
osebnih podatkov in sicer na podlagi 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) za opravljanje zakonskih
nalog občine iz 20. člena ZLS, vendar izključno za namen, ki izhaja iz te vloge.
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), razen v primerih, ki jih uredba izrecno predvideva.
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na elektronskem naslovu dpo@mezica.si

Upravna taksa:
Takse prosto.

Datum: ____________________

Podpis zavezanca:________________
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