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Izjava o istovetnosti in varovanju podatkov:
Podpisani izjavljam, da so podatki točni in resnični ter se strinjam z njihovo javno objavo v spletni bazi Mreže za
podeželje in izvajanjem nadzora s strani pooblaščenih oseb MKO.
Podpisani izjavljam, da bom morebitno spremembo navedenih podatkov takoj sporočil skrbniku spletne baze
Mreže za podeželje z namenom posodobitve podatkov.
S svojim podpisom na tej vlogi dovoljujem, da strokovna služba MKO lahko vse moje navedbe preveri pri
ustreznih službah in jih uporabi izključno v evidenčne namene spletne baze Mreže za podeželje v korist
obveščanja uporabnikov baze.
Seznanjen sem z dejstvom, da se vloga zavrže, v kolikor se ugotovi navedba neresničnih podatkov.
S svojim podpisom izjavljam, da sem seznanjen s splošnimi pravili in pogoji uporabe spletne baze Mreže za
podeželje in potrjujem, da se strinjam z njimi.
Soglašam, da me po pošti, e naslovu ali telefonu obveščate o novostih in spremembah baze Mreže za podeželje.
Varovanje podatkov
S klikom na gumb "Prijava" dajem svojo izrecno privolitev za uporabo v pristopni izjavi navedenih podatkov, ki
bodo zbrani in obdelovani v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99,
57/01, 59-2/01) in izjavljam, da sem seznanjen in dajem svoj pristanek k sledečemu:
Podatki zbrani v pristopni izjavi se bodo uporabljali izključno z namenom personalizacije (osebne prilagoditve)
portala e-uprava, tako da se bodo posameznemu uporabniku na spletni strani pokazali zgolj izbrani sklopi
podatkov na način, ki je oblikovan v skladu z željami uporabnika in jih bo ta lahko tudi spreminjal v okviru
možnosti, ki jih nudi skrbnik portala.
Uporabniško ime, elektronski naslov in vstopno geslo se skupaj z navedbo izbranih sklopov podatkov hrani v
bazi podatkov, ki jo upravlja Ministrstvo za javno upravo do trenutka, ko se uporabnik sam izloči iz baze
podatkov preko spletnega mesta oziroma avtomatično po dvanajstih (12) mesecih od dneva, ko je uporabnik
portal zadnjič obiskal. Izbris osebnih podatkov iz baze podatkov je trajen.
Preko pristopne izjave pridobljeni podatki ne bodo posredovani drugim uporabnikom ali podvrženi
kakršnemukoli načinu obdelave razen zgoraj navedene.

