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IZJAVA IN SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 

Ponudba za nakup zemljišča z  ID znakom 2606 1992/21   v  izmeri 12,00 m2 in zemljišča z ID 

znakom 2606 1992/24 v izmeri 74 m2, za skupno ceno ___________________ EUR. 

IME IN PRIIMEK/NAZIV: 

ZASTOPNIK/POOBLAŠČENEC:  

NASLOV: 

TRR: 

BANKA: 

VRSTA DOKUMENTA: 

ŠTEVILKA DOKUMENTA: 

DAVČNA ŠTEVILKA: 

EMŠO/MATIČNA ŠTEVILKA: 

TELEFON:                                                           E-NASLOV: 

Izjavljam, da:  

- na današnji dan nimam/o do JSS MOK odprtih nobenih obveznosti. 

- nisem oz. nismo v postopku osebnega stečaja oziroma nismo v postopku prisilne poravnave, 

preventivnega prestrukturiranja ali stečajnem postopku. 

- nisem oz. nismo povezana oseba  v smislu 7. odst. 50. člena Zakona o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in spremembe). 

- sem oz. smo seznanjen/i z razpisnimi pogoji namere za sklenitev neposredne pogodbe, 

objavljene na spletni strani JSS MOK dne 21. 11. 2022 in popravek dne 29. 11. 2022 in  z njimi 

soglašam/o.  

 

S podpisom izrecno soglašam, da: 

-  Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper skladno z veljavno zakonodajo s področja 

varstva osebnih podatkov obdeluje naslednje moje osebne podatke: ime in priimek, davčno 

številko, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma telefonsko številko oziroma naslov 

elektronske pošte in številko TRR.  

- se bodo zgoraj navedeni osebni podatki obdelovali zgolj za namen postopka prodaje 

nepremičnine po postopku sklenitve neposredne pogodbe, objavljenem dne 21. 11. 2022 in 

popravkom dne 29. 11. 2022. 

 

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov velja do mojega pisnega preklica. 

 

S podpisom izjave jamčim za točnost in resničnost podanih podatkov ter se zavedam, da je sklenjena 

pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da 

bom Javni stanovanjski sklad Mestno občino Koper obvestil o vsaki spremembi posredovanih 

podatkov.  

 

Datum:_________________                                                        Podpis:_________________________ 
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