
Javne funkcije, ki ste jih opravljali v preteklosti:

Druge javne funkcije, ki jih trenutno opravljate:

OSEBNI PODATKI 
PREDSTAVNIKOV OBČINE

Univerzitetna diploma
(najmanj 4-letni študijski program)                                
Visokošolska diploma  
(študijski program krajši od 4 let, npr. Diploma iz statistike, ISEF ipd.)

Zaključena drugostopenjska srednja šola
(5 letni program, ki omogoča nadaljevanje študija na univerzi)

Zaključena štiriletna višja šola
(ne omogoča nadaljevanja študija na univerzi) 

Zaključena nižja srednja šola
(zaključena nižja srednja šola in zaključena poklicna prvostopenjska srednja šola)

Osnovnošolska izobrazba

IZOBRAZBA   [izberite eno samo okence]

Samostojni/-a 
delavec/-ka
Vodenje in sodelovanje pri fizičnem delu v 
lastnem ali družinskem industrijskem, kmetijskem, 
obrtniškem ali trgovskem podjetju (brez pogodbe). 
Aktivno sodelovanje v zadrugah proti plačilu.  
Delo na domu po naročilu potrošnika.  
Vsako drugo samostojno delo, ki ni drugače 
opredeljeno.

Samostojni/-a 
podjetnik/-ica
Samostojni izvajalec poklicne dejavnosti ali sa-
mostojni kulturni delavec (notar/-ka, odvetnik/-
ica, gradbeni/-a inženir/-ka, glasbenik/-ica itd.).

Podjetnik/ica
Vodenje lastnega podjetja, v katerem fizično 
delo opravljajo izključno zaposleni.

SAMOZAPOSLEN/-A

Upokojenec/-ka
Ne opravlja nobene plačane dejavnosti, 
prejema pokojnino zaradi upokojitve ali 
invalidnosti.

Gospodinjec/-ja
Izključna ali prevladujoča dejavnost 
vodenja hišnih del ter vzgoje otrok.

Študent/-ka
Izključna ali prevladujoča dejavnost 
udeleževanja študijskih obveznosti in 
izobraževanj za pridobivanje nazivov.

Brezposeln/-a
Ni v nobenem delovnem razmerju, 
ne glede na to, ali gre za prvo ali novo 
zaposlitev.

NEZAPOSLEN/-A

   Krajši opis službene oz. poklicne dejavnosti:

Vodstveni/-a 
uslužbenec/-ka
Skrbi za usklajevanje in doseganje ciljev 
ter neposredno vodi podjetje.

Vodilni kader
Opravlja poslovodne naloge in skrbi za 
tehnično ali administrativno usklajevanje.

Uradnik/-ica
Opravlja idejne ali izvršilne, tehnične, 
upravne, znanstvene ali druge naloge.

Specializirani/-a 
tehnik/-ica
Opravlja strokovne tehnične ali praktične 
naloge ter po potrebi vodi in nadzira 
druge zaposlene.

Delavec/-ka ali 
primerljiv naziv
Kvalificirani/-a in nekvalificirani/-a.  
Druge nekvalificirane naloge.

Zaposlen/-a v  
ZASEBNEM SEKTORJU

Učitelj/-ica oz. 
profesor/-ica
Učitelji/-ice oz. profesorji/-ice šol vseh vrst in 
stopenj (vključno z univerzo).

Delavec/-ka ali pri-
merljiv naziv
Druge nekvalificirane naloge (vratar/-ka, 
šolski/ a pomočnik/ ica) Drugi vojaški čini in 
vojaki oboroženih ter njim primerljivih sil.

Specializirani/-a 
tehnik/-ica
Opravlja strokovno-tehnične naloge ter po 
potrebi vodi in nadzira druge zaposlene.

Uradnik/-ica
Opravlja idejne ali izvršilne, tehnične ali 
upravne naloge.  
Podčastniki oboroženih in njim primerljivih sil.

Višji/-a uradnik/-ica
Opravlja poslovodne naloge in skrbi za 
tehnično ali administrativno usklajevanje.  
Drugi častniki oboroženih in njim primerljivih sil.

Vodstveni uradnik
Opravlja vodstvene ali druge naloge na 
primerljivi stopnji. V oboroženih in njim 
primerljivih silah - polkovnik ali višji častnik.

Zaposlen/-a v 
JAVNEM SEKTORJU

DEJAVNOST   [izberite eno samo okence]

OBČINA:

Pokr.:

 Centralna direkcija za lokalno samoupravo, 
sistem javnih uslužbencev, varnost in 

politiko priseljevanja 
Služba za volilne postopke in svet lokalnih skupnosti

Osebna telefonska številka:Župan/-ja

Podžupan/-ja in svetnik/-ica Zunanji/-a podžupan/-ja

Odbornik/-ica in svetnik/-ica Zunanji/-a odbornik/-ica

Občinski/-a svetnik/-ica

S pooblastilom za področje:

Izvoljen/a na listi kandidatov:Predsednik/-ica občinskega sveta

FUNKCIJA   [izberite eno samo okence] 
od dne:

Priimek  
in ime:

kraj rojstva:

datum rojstva:pokrajina:

Podpis ____________________________________________________________________________________dne, ______________



IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
13. člen Uredbe (EU) 2016/679 (GDPR)

Upravljavec osebnih podatkov Upravljavec osebnih podatkov je deželna uprava, 
ki jo zastopa predsednik dežele Furlanije - Julijske 
krajine kot njen zakoniti zastopnik, s sedežem na 
trgu Unità d’Italia 1, 34121 Trst;
certificirana elektronska pošta (PEC): regione.friulive-
neziagiulia@certregione.fvg.it

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (RPD) je 
dosegljiva na naslovu: trg Unità d’Italia 1, 34121 Trst  
e-pošta: privacy@regione.fvg.it 
certificirana elektronska pošta (PEC):  
privacy@certregione.fvg.it

Obdelovalec osebnih podatkov v skladu s 
prvim odstavkom 28. člena Splošne uredbe 
o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

Obdelovalec osebnih podatkov je družba Insiel spa
ul. San Francesco d’Assisi 43, 34133 Trst
tel + 39 040 3737 111; fax + 39 040 3737 333
e-pošta: privacy@insiel.it

Namen in pravna podlaga za obdelavo Za namene hranjenja in posodabljanja podatkov 
predstavnikov lokalnih uprav v Furlaniji - Julijski 
krajini, kot to določa in ureja 109. člen Deželnega 
zakona 19/2013, upravljavec obdela osebne podatke 
predstavnikov lokalnih uprav - kot so na primer ime, 
priimek, naslov, telefonska številka itd. - ter poseb-
ne podatke, kot je na primer politična pripadnost (v 
nadaljevanju »podatki«), ki jih je posredovala občina, 
v kateri predstavnik opravlja funkcijo. Upravljavec 
osebne podatke obdeluje za ves potreben čas. Po-
datkovna baza predstavnikov lokalnih uprav je zgodo-
vinski arhiv, v katerem po Deželnem zakonu 19/2013 
ni predviden izbris podatkov ob koncu posameznega 
mandata. Podatki se za zgodovinske/statistične name-
ne hranijo zunaj spletnega okolja.
Posredovanje podatkov je za namene iz 109. člena 
Deželnega zakona 19/2013 obvezno.

Pooblaščene osebe za obdelavo podatkov Osebni podatki so dostopni:
zaposlenim in sodelavcem pooblaščene osebe za 
varstvo podatkov skladno z načeli pravilnosti, zako-
nitosti, preglednosti, ustreznosti in nujnosti glede na 
namene zbiranja in naknadne obdelave. Osebe, ki ob-
delujejo uporabniške podatke, jih morajo obdelovati v 
skladu z načeli GDPR, zato morajo poleg področnih 
predpisov o varstvu podatkov spoštovati tudi po-
slovno skrivnost.



Prejemniki in kategorije prejemnikov 
osebnih podatkov

Podatki so dostopni brez zahteve po izrecnem so-
glasju. Tretji odstavek 109. člena Deželnega zakona 
19/2013 predvideva, da lahko kdor koli uveljavlja 
pravico do vpogleda in pridobi tudi digitalno kopijo 
podatkov iz podatkovne baze predstavnikov lokal-
nih uprav. Poleg tega so ime, priimek in pripadajoča 
lista kandidatov objavljeni na portalu http://autono-
mielocali.regione.fvg.it za celotno obdobje trajanja 
mandata predstavnika lokalnih uprav.

Način obdelave Podatki se obdelujejo z uporabo računalniških in 
elektronskih sredstev, ki omogočajo shranjevanje, 
upravljanje in posredovanje podatkov, ter v vsakem 
primeru skladno z veljavno zakonodajo o varnosti in 
zaupnosti osebnih podatkov.

Obdobje hrambe osebnih podatkov Podatki se za zgodovinske/statistične namene hrani-
jo zunaj spletnega okolja.

Posameznikove pravice Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, 
lahko skladno z določbami III. poglavja GDPR 
uveljavljajo pravice, ki jih določajo 15.–21. člen 
GDPR tako, da deželni upravi predložijo ustrezno 
vlogo, naslovljeno na pooblaščeno osebo za varstvo 
podatkov (RPD) pri deželi (Pooblaščena oseba za 
varstvo podatkov, trg Unità d’Italia 1, 34121 Trst, 
e-naslov: privacy@regione.fvg.it), certificirana 
elektronska pošta (PEC): privacy@certregione.fvg.
it), ali pa na Direkcijo za lokalno samoupravo, si-
stem javnih uslužbencev, varnost in politiko priselje-
vanja, Služba za volilne postopke in svet lokalnih 
skupnosti, ul. Sabbadini 31, 33100 Videm, e-naslov: 
elettorale@regione.fvg.it, certificirana elektronska 
pošta (PEC): autonomielocali@certregione.fvg.it
Posamezniki, ki menijo, da obdelava njihovih 
osebnih podatkov poteka v nasprotju z določbami 
Uredbe, lahko vložijo pritožbo pri varuhu osebnih 
podatkov, kot to določa 77. člen same Uredbe, ozi-
roma se obrnejo na pristojne pravosodne organe (79. 
člen Uredbe).


