Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov na podlagi 13. člena GDPR – predloga za občine
LOKALNE VOLITVE 2018

Volitve 2018
IZJAVA KANDIDATA ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA
Ime in priimek kandidata ______________________________________________________
datum rojstva: ______________, naslov stalnega prebivališča: _________________
_________________________________________________________________________,
telefon: __________________________, davčna številka: ___________________________
EMŠO: ______________________________, številka osebnega bančnega računa kandidata
_____________________________________________________________, odprt pri banki
_______________________, volišče: ___________________________________________
1. izjavljam, da soglašam z imenovanjem v volilni odbor za izvedbo lokalnih volitev 18. 11.
2018 in za morebitni drugi krog glasovanja za župana.
2. izjavljam, da bom v primeru imenovanja za člana volilnega odbora, najpozneje v treh dneh
po javni objavi kandidatur in list kandidatov oziroma najpozneje do 5. 11. 2018, obvestil
občinsko volilno komisijo, če bi bil v sorodstvenem ali drugem razmerju1s kandidatom, o
katerem se glasuje na volišču, za katerega sem imenovan v volilni odbor.
Občina Žužemberk in, Občinska volilna komisija, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, 07 3885
180, obcina.zuzemberk@zuzemberk.si (naziv občine, naslov, telefon, elektronska pošta), bo
kot upravljavec osebnih podatkov, osebne podatke (kontaktne podatke, datum rojstva, davčno
številko, podatke potrebne za izplačilo nadomestila) članov volilnih odborov obdelovala za
namen imenovanja volilnih odborov za lokalne volitve 2018 ter za izplačilo enkratnega
nadomestila za opravljanje funkcije na lokalnih volitvah 2018. Pravna podlaga za obdelavo je
zakon (45.a. člen Zakona o lokalnih volitvah). Osebni podatki bodo v skladu z zahtevami
zakonodaje posredovani javnim organom (FURS, ZPIZ, ZZZS). Občina bo obdelane osebne
podatke hranila 5 let. Kandidat ima pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do
popravka in pravico do omejitve obdelave. Svoje pravice lahko uveljavlja tako, da svojo vlogo
naslovi na kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Jacques Gros (tel. št. 07
3885 180, e-naslov pooblaščene osebe: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si). V primeru, da
želite v zvezi z uveljavljanjem svojih pravic s področja varstva osebnih podatkov vložiti pritožbo
pri nadzornem organu lahko to storite pri Informacijskemu pooblaščencu, na naslovu:
Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

Datum:
________________

Podpis kandidata za člana VO:
___________________________

Četrti odstavek 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV): »Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik
ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je
ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni
partnerski skupnosti«, 114. člen določa, da se z globo v višini 600 EUR kaznuje za prekršek člana volilnega
odbora, ki v zakonsko določenem roku ne obvesti pristojne volilne komisije o sorodstvenem ali drugem razmerju s
kandidatom.
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