UPRAVA

OBČINA PREBOLD

www.prebold.si, e-naslov: obcina@prebold.si
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05

PRIJAVNI OBRAZEC
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk
v Občini Prebold za leto 2022
Lastnik živali izpolni obrazec in ga dostavi na Občino Prebold v pregled in potrditev.
Nato potrjen prijavni obrazec pred izvedbo posega preda izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev
(obkroži):

-

FARMA veterinarka postaja, Podlog 1, 3311 Šempeter, tel št. 03/700-15-75

Savinjska veterinarska postaja d.o.o., Celjska cesta 3a, 3310 Žalec, tel. Št. 03/713-20-57

Za vsak posamezen poseg se je potrebno predhodno naročiti na telefonsko številko.
Podatki o lastniku živali:
Ime in priimek: ………………………………………………………………………………………
Naslov bivališča: …………………………………………………………………………………….
Pošta: …………………………………………. Telefon: ……………………………………………
Podatki o živali: ………………………………………………………………………………………
Število živali: ………………… (največ 2 živali)
Sterilizacija
Kastracija
(ustrezno označite)
Datum: ……………………………

Podpis lastnika živali: ……………………..……................

Občina Prebold potrjuje izvedbo storitve za navedenega prijavitelja.
M. P.

_______________________
podpis

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: S podpisom te vloge soglašate z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih
podatkov. Vaše podatke zbiramo le zaradi obdelave vaše vloge in vodenja postopka v tej zvezi. V primeru oddaje
vloge so osebni podatki, obvezni in brez le-teh vloga ne bo popolna, zato je ne bo mogoče oddati. Za vsako
nadaljnjo obdelavo podatkov, ki ni združljiva s tukaj navedenimi nameni, vas bomo prosili za dodatno privolitev.
Osebni podatki označeni z “neobvezen podatek” niso obvezni. Če označenega osebnega podatka, ne
posredujete, to ne bo vplivalo na obravnavo vaše vloge. Kontaktni podatek o telefonski številki oziroma
elektronski pošti in podobno, bomo uporabili za namen lažje komunikacije glede te vloge. S podpisom vloge
potrjujete, da ste seznanjeni, da imate glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do seznanitve,
dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora. Vaše osebne podatke obdelujemo v
skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi vaših osebnih
podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na
naši spletni strani: https://www.prebold.si/index.php/uprava/varstvo-osebnih-podatkov .

