Vzorec
OBČINSKI SVET
KÖZSÉGI TANÁCS

SOGLASJE ZA AVDIO-VIDEO SNEMANJE NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LENDAVA
Podpisani:

_____________________________________________________________________________
(ime in priimek, bivališče)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

predsednik ali podpredsednik nadzornega odbora
član delovnega telesa občinskega sveta (iz vrst občanov)
predstavnik javnega zavoda, javnega podjetja ali drugega pravnega subjekta
predsednik ali namestnik predsednika volilne komisije
predstavnik krajevne skupnosti
predstavnik drugega organa ali druge organizacije
občan
(ustrezno obkrožiti)

s podpisom tega soglasja IZJAVLJAM, da:
1. sem seznanjen/a, da se :
-

seje občinskega sveta občine Lendava snemajo,
avdio-video snemajo samo seje, ki so odprte za javnost,
avdio-video snemajo z namenom javnosti delovanja ob že ustaljenih postopkih za
zagotavljanje transparentnosti delovanja in sprejemanja odločitev občinskega
sveta ter z namenom priprave zapisnika seje,
bodo posnetki sej objavljali na spletni strani občine,
bodo posnetki sej objavljali na spletni strani občine najdlje 30 dni po potrditvi
zapisnika seje,
bo arhiv posnetkov hranil najdlje 2 leti od konstitutivne seje občinskega sveta v
novem mandatu.

2. avdio-video snemanju sej, na katerih sem navzoč-a, ne nasprotujem,
OPOMBA: Skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, se seje občinskega
sveta zvočno oziroma avdio-video snemajo ne glede na privolitev kateregakoli udeleženca,
če gre za nujno izvrševanje zakonitih pristojnosti nalog in obveznosti občine, ob predhodnem
publiciranju dejstva, da bodo seje občinskega sveta zvočno oziroma avdio-video snemane.

3. kot udeleženec sej občinskega sveta v svojih predstavitvah oziroma razpravah ne
bom navajal/a varovanih osebnih in zaupnih podatkov, kadar so seje javne.
Izjava velja za seje občinskega sveta Občine Lendava v mandatnem obdobju 2018-2022.
Zbrane podatke bo Občina Lendava obdelovala in varovala skladno z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu
podatkov oz. GDPR) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88).
Posameznik lahko zahteva vpogled in popravek, izbris ali omejitev obdelave danih osebnih
podatkov ali poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost danih osebnih podatkov, in sicer s
pisnim obvestilom na naslov Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava oz. e-naslov
obcina@lendava.si.
Občina Lendava se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim
osebam.
Zbrane osebne podatke bo Občina Lendava hranila najkasneje do 2 leti od konstitutivne seje
naslednjega občinskega sveta.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Občine Lendava je doc. dr. Miha Dvojmoč
(miha.dvojmoc@infocenter.si)
Obveščamo vas, da imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pravico do vložitve
pritožbe pri nadzornem organu, ki je: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana.

Lendava, dne ____________________

Podpis: _____________________________

