VLAGATELJ
______________________________________
Ime in priimek
______________________________________
Registrirana dejavnost
______________________________________
Naslov
_______________________________
Telefon, e-mail

Vloga za prodajo na kmečki tržnici za leto 2019
Podpisani/a____________________________________________________________
(ime in priimek ter dejavnost)

prosim za soglasje za prodajo na KMEČKI TRŽNICI v Šmarjeških Toplicah, na parc.št.
967/1, k.o. Žaloviče za leto 2018*.
Program prodaje (navedite katere izdelke/pridelke bi prodajali):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
*OPOMBA: Prodajalec svojo prisotnost na tržnici potrdi najkasneje do četrtka tekočega tedna do 12. ure
na telefon 07/38-44-336, na elektronski naslov tic@smarjeske-toplice.si ali pisno na naslov Občina
Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.

Prodajalec na stojnici ime in priimek (izpolnite v primeru, če ne prodaja prosilec):
_____________________________________
S podpisom potrjujem, da so vsi navedeni podatki in vloge resnični in veljavni ter, da
sem seznanjen/a z Odlokom o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v občini
Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 47/2013) in s Tržnim redom.
OSEBNI PODATKI
Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe postopka
obravnave vloge za prodajo na kmečki tržnici za leto 2018, na podlagi Zakona o trgovini, Odloka
o tržnicah in prodaji zunaj prodajaln v občini Šmarješke Toplice in 21. a člena Zakona o lokalni
samoupravi
(Uradni
list
RS,
št. 94/07 –
uradno
prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
ter jih hranila in varovala skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine. Občina bo
podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij
podatkov nepooblaščenim osebam.

Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo omogočila
obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem. Občina ne
uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru
oddaje sporočila so zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za uporabo osebnih
podatkov in brez le-teh sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče oddati.
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). Podrobnejše informacije
o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo v politiki zasebnosti.

V ___________________, dne ______________

PROSILEC
(podpis in žig):
_____________________

PRILOGA:
- Dokazilo o plačani upravni taksi. Takso po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) v
skupnem znesku 22,60 EUR je potrebno plačati na številko računa 01406-6060309135, referenca:
11-77054-7111002-2019, BIC koda Banke Slovenije BSLJSI2X)
- Dokument o registraciji dejavnosti (priglasitveni list, izpisek iz registra kmetijskih gospodarstev,
…).

