Karitas

Skofijska karitas Ljubljana

$OLSKE POTREB`INE

2022

ZUPNIJSKA KARITAS:
IME IN PRIIMEK VLAGATELJA

(staraa ali skrbnika):

NASLOV:

TELEFON:
`TEVILO vSEH DRU}INSKIH LANOV:,

OSNOVNoaOLCISREDNJE`OLCI, ZA KATERE VLAGAJO PRO`NJO
NAPI`ETE RAZRED/LETNIK, KI GA BODO OBISKOVALI V `OL. L. 2022/23:
IME OTROKA:.

razred/letnik:

IME OTROKA:

razred/letnik:

IME OTROKA:.

razred/letnik:.

IME OTROKA:

razred/letnik:.

IME OTROKA:

razred/letnik:

IME OTROKA:

razred/letnik:.

IME OTROKA:

razred/letnik:

IME OTROKA:,

razred/letnik:

OBVEZNE PRILOGE:

-dokazilaodohodkih vseh dru~inskih lanov
zadnja plailna

odloba

lista

o

zadnji odrezek od

subvenciji

pokojnine

najemnine

odloba

katastrski dohodek
potrdilo o
nadomestilu za as
bolniake

potrdilo o

o socialni

nadomestilu za
brezposelnost
zadnji trije banni

pomoi
odloba o otroakem
dodatku
odloba o atipendiji

drugo (navedite):

izpiski

-potrdilo2RSZobrezposelnosti,e jev dru~ini brezposelnaoseba
-proania,y kateri dru~ina opiae svojosituacijo
-potrdilo o vpisu za srednjeaolce za aolsko leto 2022/23 alisprievalo o opravlienemletniku
-potrdilo o vpisu za otroke,ki gredo v prvirazred osnovne aole

-podpisana iziava vlagatelja o varovanju osebnih podatkov
zalo~ba (obkro~i)

DZS

MK

zig

PODPIS (voditelj }K)

Karitas

Skolijska karitas Ljulbljana

Posredovanje podatkov o dohodku za primer reaevanja stiske
Zaradi zakonodaje s podroja

varstva osebnih podatkov dru~ba Skofijski karitas Ljubljana potrebuje vaao dovojenje za

pridobitev in obdelavo naslednjih osebnih ( ime in primek, naslov, tel. Stevilko, letnico rojstva).
V zvezi s tem vas obveaamo,

da pridobljene osebne podatke potrebujemo za odloitev

o vaai pro~nji za dodelitev pomoi.

Pravna podlaga za njihovo obdelavo pa je vaaa privolitev.
Zbrane osebne podatke bomo hranili toliko asa, da bo dose~en njihov namen, oziroma do vaaega preklica. Podano soglasje
za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekliete

in sicer tako, da na email: info@j.karitas.si sporoite,

da ~elite

preklicati privolitev za obdelavo vseh ali pa le nekaterih od zgoraj navedenih podatkov oziroma se osebno zglasite v prostorih

Skofijske karitas Ljubljana, Poljanska cesta 2 in podpiaete preklic privolitve.
Skofijska karitas Ljubljana se obvezuje, do bo pridobjene podatke hranila in varovala v skladu z doloili
zakonodaje s podroja

vsakokratne

varstva osebnih podatkov in internega pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov

Vjudno vas prosimo, da zaradi obravnave vaae proanie podate svoje strinjanje z obdelavozgorai navedenih osebnih
podatkovinsicertako,da podpiaete spodnio privolitev. Vnasprotnem primeru vaae proanie ne bomo mogli obravnavati.

Podpisani/a:
Naslov:
_tel.:

Rojen/a:

dovoljujem
obdelavo naslednjih osebnih podatkov (oznai):
..proanja z opisom stiske

.zadnje tri banne

izpiske

za vse dru~inske lane

..katastrski dohodek

..odlo bo

..odlo bo

..odloba

najemnine

listo

o denarni

socialni pomoi
O..0dloba

.pla ilno

Kraj in datum:

Podpis prosilca/ke

o varstvenem

dodatku

o otroakem

dodatku

..odrezek od pokojnine

..odlo ba

.potrdiloo nadomestilu za

brezposelnost

o subvenciji

.drugol navedite)

o atipendiji

