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PRIJAVA  - ODJAVA -  SPREMEMBA POVZROČITELJA ODPADKOV 

 
 
Ime in priimek plačnika: ……………………………………………..EMŠO : ………………………………………… 
 
Naslov (ulica/kraj, h. št.): ………..…………..…………………………..Pošta: ………………………..…................. 

 
Št. stanovanja v večstanovanjski hiši (bloku) : ………………………….. 

 
Telefon : ………………………………………. e-mail………………………………………………………………… 

 
 

Dosedanje število oseb v  
gospodinjstvu: 

Skupno novo  število oseb v           
gospodinjstvu: 

 

Vzrok spremembe: ……………..……………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dovoljujem in pooblaščam upravljalca osebnih podatkov, družbo Komunala Sežana d.d., da v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov (ZVOP-1), Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR) in v skladu z internimi 

akti upravljalca obdeluje moje osebne podatke. Osebne podatke upravljalec obdeluje na podlagi vsakokrat veljavnega 

občinskega odloka, ki ureja način opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih 

odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer za namene izvajanje gospo-

darske javne službe ravnanja z odpadki ter namene obračuna storitev. Posredovani podatki ne bodo obdelovani za druge 

namene in ne bodo razkriti tretjim osebam, podrobnejše informacije o obdelavi pa so posamezniku dosegljive na sedežu 

upravljalca.  

Posredovane podatke, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe, bo upravljalec hranil še 5 let po prenehanju 

poslovnega razmerja. Oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, lahko od upravljalca kadarkoli zahteva dostop do 

osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov. Od upravljalca lahko prav tako zahteva omejitev obdelave oseb-

nih podatkov ali prenos osebnih podatkov. Zahteve iz tega odstavka lahko oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, 

naslovi na upravljalca podatkov po navadni pošti na naslov Partizanska cesta 2, 6210 Sežana ali po elektronski pošti na 

naslov info@komunala-sezana.si.  

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo ima vsaka oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, 

pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, in sicer Informacijskem pooblaščencu. 

 

S podpisom te izjave, pod materialno in kazensko odgovornostjo, potrjujem resničnost navedenih podatkov. 
 

 
Kraj in datum  ………………………………                                   ……………………………………………… 

                                                                                                                                                     (podpis stranke) 
          

PRILOGE:             

 nastanitev v domu upokojencev, 

 študentje/dijaki: potrdilo o šolanju in potrdilo o začasnem bivališču 

 drugo 


