OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01/833-26-10
fax: 01/833-26-30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE OPROSTITVE PLAČILA NAJEMNINE NA
PODLAGI DOLOČBE ZAKONA O ZAGOTOVITVI DODATNE
LIKVIDNOSTI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE
COVID-19, KI VELJA OD VKLJUČNO 13. MARCA 2020 DO PREKLICA
RAZGLASITVE EPIDEMIJE
PODATKI O VLAGATELJU/ICI
Ime in priimek / Naziv
Naslov / Sedež
Št. najemne pogodbe
Zakoniti zastopnik pravne
osebe
E-pošta
Spodaj podpisani/a najemnik/ca poslovnih prostorov v lasti Občine Vodice na naslovu
____________________________________ (če ima poslovni prostor svojo številko navesti
tudi to), prosim Občino Vodice za oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine v deležu
____________, za obdobje od ___________do ___________, ko je bilo zaradi razglašene
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, opravljanje moje
gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno otežkočeno na podlagi
___________________________________ (navesti predpis ali drug akt) in sicer tako, da
______________________________________________________________ (kratek opis).
Spodaj podpisani/a najemnik/ca __________________________________ izjavljam, da
izpolnjujem pogoje za oprostitev plačila najemnine ali njenega dela, določene v 34. členu
Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije
COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljevanju: »ZDLGPE«), ob upoštevanju pogojev iz
točke 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1 in sprememba UL
C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1; v nadaljevanju: »Začasni okvir«) in sicer
(obkrožite):
-

-

je bilo v zgoraj navedenem obdobju zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni
COVID-19 opravljanje moje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno
otežkočeno
DA NE
moje podjetje dne 31. decembra 2019 ni bilo podjetje v težavah, kot je opredeljeno v
18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU
DA NE
skupni znesek javnih sredstev, ki sem jih prejel/a kot najemnik/ca, v skladu s točko
3.1 Začasnega okvira, ne presega 800.000 eurov ali 120.000 eurov, če sem kot
najemnik/ca dejaven/na v sektorju ribištva in akvakulture, ali 100.000 eurov, če sem
kot najemnik/ca dejaven/na na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov
DA NE
Iz tega naslova sem prejel/a ___________ EUR (vsi navedeni zneski se upoštevajo
kot bruto zneski pred odbitkom davkov ali drugih dajatev);
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-

skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih stroškov, ki se financirajo tudi iz drugih
javnih virov, ne presegajo omejitev, določenih v prejšnji alineji
DA NE

Občina bo osebne podatke pridobljene v tem obrazcu obdelovala izključno za namen izvedbe
identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo v občini in za izvajanje ukrepov skladno s 16.,17.,18., 19.,
20. in 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke 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).
Spodaj podpisani/-a soglašam, da lahko upravljavec podatkov Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217
Vodice, matična št. 5874637, zgoraj navedene osebne podatke uporabi in obdeluje za namene
navedene v vlogi.
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@vodice.si.
SOGLAŠAM Z OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE POTREBNEGA
AKTA NA PODLAGI TE VLOGE
NE SOGLAŠAM Z OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE
POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE

Datum vloge: __________________

Podpis
in
žig
odgovorne
osebe:
________________________
(če ste pravna oseba in poslujete z žigom, je
žig obvezen)

Vlogo pošljite na naslov: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice oziroma po
elektronski pošti na naslov: obcina@vodice.si.

