VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, Parmska cesta 41, 1000 LJUBLJANA
tel: 01/520-97-52, fax: 01/520-97-60 e-naslov: vrtec-oz-oskr@guest.arnes.si
www.vrtecoz-lj.si

SOGLASJE ZA SEPA DIREKTNO OBREMENITEV
S podpisom tega soglasja pooblaščam
1. Vrtec Otona Župančiča, Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana, da posreduje navodila
moji banki za obremenitev mojega plačilnega računa in
2. mojo banko, da obremeni moj račun v skladu z navodili, ki jih posreduje Vrtec Otona
Župančiča.
Banka izvede bremenitev mojega računa na 18. dan v mesecu za pretekli mesec. S
podpisom tega soglasja tudi jamčim za resničnost in pravilnost spodaj navedenih
podatkov in se zavezujem zagotoviti kritje na računu za izvedbo direktnih obremenitev
na podlagi izdanega računa za oskrbnino v vrtcu.
Osebna privolitev!
Do morebitnega preklica, izrecno, prostovoljno, brezpogojno in jasno dovoljujem, da
Vrtec Otona Župančiča Ljubljana obdeluje moje osebne podatke (ime in priimek
vlagatelja in otroka, naslov stalnega prebivališča vlagatelja in otroka) z namenom
izvedbe SEPA direktne bremenitve.
Ime in priimek: __________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________
Poštna številka in kraj: ____________________________________________________
Soglašam, da prejemnik plačila Vrtec Otona Župančiča, Parmska cesta 41, 1000
Ljubljana, z davčno številko 69160058 (že obkroženo soglasje za odprtje)
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SEPA direktna obremenitev na mojem osebnem računu številka:
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Naziv banke ali SWIFT - BIC koda banke:
odprt pri banki: __________________________
za plačilo oskrbnine v vrtcu za otroka:
Priimek in ime: ___________________________
Kraj in datum: ________________________

Šifra otroka v vrtcu: _________

Podpis: _________________________

………………………………………………………………………………………………………………..
Izpolni vrtec:
Soglasje prejeto na upravi vrtca dne:
____________________________

Soglasje prejel:
____________________
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Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov
Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih
podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko
uveljavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov preko elektronskega naslova: vrtec-oz-oskr@guest.arnes.si
Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne
da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, in sicer na
elektronski naslov: vrtec-oz-oskr@guest.arnes.si
Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01/230-97-30, spletna stran: www.ip-rs.si).
Informacije o tem:

•
•

ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne. V primeru, da
posameznik ne soglaša z obdelavo osebnih podatkov kot izhaja iz predmetnega soglasja, zavod ravna na način kot izhaja iz
posameznega soglasja.

Obveščamo vas, da imate pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov.

