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Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št 86/04, 

113/05, 51/07 in 67/07) 
 

 
Cenjena stranka  
 
na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list Rs, št 86/4,113/05, 51/07 in 67/07) in v 
zvezi z osebnimi podatki katerih odvetniška pisarna Ozbič d.o.o bo vstopila v posest  z zaupanjem o vaši zadevi , 
Vas obveščamo sledeče: 

 
1.  NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 
Obdelava podatkov je namenjena za pravilno in popolno izvedbo prejetega  naloga bodisi v pravdnih kot v nepravdnih 

postopkih. 
 
2.  NAČIN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 

• Način obdelave osebnih podatkov je zbiranje,  pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali 

spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na 

razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje 

• Za obdelavo se lahko uporablja bodisi parirnato kot elektronsko obliko shranjevanja. 

• Upravljanje osebnih podatkov je opravljeno od osebja odvetniške pisarne. 

 

3.  NOSILEC OSEBNIH PODATKOV 

Upoštevane so vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti podatki (listine, akti, gradiva, spisi, računalniška 

oprema vključno s magnetni, optični ali drugi računalniški mediji, fotokopije, zvočno in slikovno gradivo, mikrofilmi, 

naprave za prenos podatkov, ipd.); 

 

4.  ZAGOTAVJANJE OSEBNIH  PODATKOV 

Zagotavljanje podatkov ,osebnih, občutljivih , pravdnih in nepravdnih je nujno potrebno za izvajanje dejavnosti opisane 
v  točki 1. 

 
5.  ZAVRNITEV OSEBNIH PODATKOV  

Morebitna zavrnitev posameznika za posreduje osebne podatke vključuje nezmožnost izpolnjevanja dejavnosti 

opisane v točki 1. 
 

6. SPREMEMBA OSEBNIH PODATKOV 
Katerokoli spremembo osebnih podatkov, mora stranka javiti upravljalcu. V primeru, da sprememba ni javljena, 

upravljalec upošteva spodnje vpisane podatke. 

 
7. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV  

Osebne podatke se lahko razkrije in  jih posreduje tistim osebam, katerim je potrebno za izpolnitev namene opisana v 
točki 1 in to so lahko: zunanji sodelavci, osebje v pravosodnem sektorju, nasprotnim strankam in njihovim 

zastopnikom, sodelavcem ter osebam javnega in zasebnega sektorja.  
 

8. PRENOS ODEBNIH PODATKOV V TUJINO 

Osebne podatke se lahko prenese v druge države članice Evropske Unije ter ostalim državam v okviru namene opisane 
v točki 1. 
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9. OSEBNI PODATKI STRANKE 
 

Ime                                                                                      Priimek 

 
naslov                                                                                   hišna številka 

 
občina                                                                                   poštna številka 

 

rojen/-a v                                                                              dne 
 

EMŠO                                                                                    Davčna številka 
 

telefonska številka                                                                   mobitel 
 

e-mail 

 
Izjavljam, da želim prejemati sporočila na zgoraj navedeni naslov in da je sporočilo odvetniške pisarne Ozbič d.o.o. 

avtomatično prejeto z vsemi pravnimi učinki, ko ga pisarna pošlje na navedeni naslov. 
 
 

 

__________________________________________________ 
 

S podpisom potrjujem verodostojnost osebnih podatkov. 
 

 

 
 

 
 

Podpisani_______________________________________ dovoljujem odvetniški pisarni Ozbič d.o.o obdelavo  
osebnih, občutljivih in  pravdnih podatkov. 

 

 
Sežana, dne _______________________________________ 

 
 

 

Podpis____________________________________________ 
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9. OSEBNI PODATKI  PODJETJA/ DRUŠTVA 
 
Ime   podjetja/ društva                                                                                    

 
naslov                                                                                    

 
občina                                                                                   poštna številka 

 

Davčna številka 
 

telefonska številka                                                                   mobitel 
 

e-mail 
 

Izjavljam, da želim prejemati sporočila na zgoraj navedeni naslov in da je sporočilo odvetniške pisarne Ozbič 

d.o.o. avtomatično prejeto z vsemi pravnimi učinki, ko ga pisarna pošlje na navedeni naslov. 
 
 

 
__________________________________________________ 

 

S podpisom potrjujem verodostojnost  podatkov podjetja. 
 

 
 

 

 
 

Podpisani_______________________________________ v vlogi ________________________________ 
dovoljujem odvetniški pisarni Ozbič d.o.o obdelavo  osebnih, občutljivih in  pravdnih podatkov podjetja. 

 
 

Sežana, dne _______________________________________ 

 
 

 
Podpis____________________________________________ 
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