TRR: 01386-0100001846

ID za DDV: SI33714789

MŠ: 1358561

Št. neposrednega uporabnika občinskega proračuna: 7684

PODATKI O VLOŽNIKU VLOGE
ime in priimek/naziv podjetja:

točen naslov:
Registrska št. vozila:
Telefon/GSM, e-naslov:

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLILNICEjavno parkirišče na slepem kraku Ljubljanske ceste
pri križišču z Mlakarjevo ulico
Izjava:
» Podpisani/a ......................................................... (ime in priimek) izjavljam, da uporabljam sredstva
javnega potniškega prometa in, da bom dovolilnico uporabljal/a skladno z Odlokom o občinskih
cestah in cestno prometni ureditvi v občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/15-uradno prečiščeno
besedilo).«
Dovolilnico je potrebno namestiti s sprednjo stranjo na vidnem mestu armaturne plošče, pod prednjim vetrobanskim
steklom, tako, da je v celoti vidna.
Kolikor bo pri izvajanju nadzora Medobčinski inšpektorat in redarstvo s sedežem v Trzinu ugotovil zlorabe dovolilnice, bo
izdajatelj dovolilnice Občina Trzin preklicala njeno veljavnost ter o tem obvestil imetnika/co dovolilnice in Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Trzin.

Dovolilnico bom dvignil/a:

osebno

pošljite ga na zgornji naslov

Za vsako koledarsko leto je potrebno najmanj 15 dni pred iztekom leta zaprositi za novo dovolilnico za prihodnje leto.
Vložnik novo dovolilnico prejme po plačilu predpisane upravne takse.
V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in
30/18 – ZKZaš), znaša upravna taksa 22,60 EUR (za vlogo 4,50 EUR in za dovoljenje 18,10 EUR). Takso nakažete na
podračun Občine Trzin odprt pri UJP št.: SI56 0138 6586 0309 113 sklic 11 76848-7111002 ali poravnate v gotovini ali pa s
plačilno kartico na vložišču Občine Trzin, v času uradnih ur vložišča za poslovanje s strankami.

S podpisom potrjujem pravilnost podatkov navedenih v vlogi.
S podpisom dajem Občini Trzin soglasje za obdelavo v vlogi navedenih osebnih podatkov za
namen izdaje dovolilnice.
Občina bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.
Občina se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim
obdelovalcem, ki za občino izvajajo naloge občine skladno s pogodbo obdelavi osebnih podatkov.
Občina bo podatke obdelovala zgolj v okviru izbranega načina do preklica privolitve za posamezni način obdelave.
Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov na isti način kot sem privolitev podal/a.
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).

Datum: ____. ____. 20__
e-naslov: info(at)trzin.si
spletna stran: http://www.trzin.si

Podpis vložnika: ___________________
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