Občina MEŽICA
Trg svobode 1
2392 MEŽICA
Telefon: 02 82 79 350
Fax: : 02 82 79 359
e-mail: info@mezica.si

VLOGA ZA NAKUP NEPREMIČNINE V LASTI OBČINE MEŽICA
Podatki o vložniku
Ime in priimek / Naziv organizacije
Ulica, naselje
Poštna številka in kraj
Davčna številka
EMŠO / matična št.
Telefonska številka
Zainteresiran sem za nakup nepremičnine (ustrezno obkrožite):
• Zemljišče za gradnjo stanovanjskega objekta, poslovnega objekta, proizvodnega objekta
• Zemljišče za zaokrožitev gradbene parcele, na kateri stoji objekt »funkcionalno
zemljišče«
• Stanovanjska stavba (naslov)______________________________________________
• Poslovni prostor (naslov)_________________________________________________
• Solastninski delež na nepremičnini (vpišite delež)_____________________________
• Drugo________________________________________________________________
➢ Parcelna številka____________________ katastrska občina_____________________
➢ Velikost____________________ m2
Kratka obrazložitev: _______________________________________________________

S podpisom te vloge izjavljam, da bom poravnal(a) vse stroške (parcelacije, cenitve,
notarske in zemljiškoknjižne stroške) nastale v postopku urejanja nepremičnine za
potrebe prodaje, ne glede na to, ali bom nepremičnino kasneje tudi dejansko odkupil(a).

Varstvo osebnih podatkov:
Občina lahko osebne podatke pridobljene v tem obrazcu obdeluje skladno s 6 (2) Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov, za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki,
ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe, vendar izključno za namen, ki
izhaja iz te vloge.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na
primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina
bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom
(pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu
občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih
predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
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), razen v primerih, ki jih uredba izrecno predvideva.
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na elektronskem naslovu dpo@mezica.si

Upravna taksa:
Takse prosto.

Datum:__________________

Podpis:______________________

