
OBRNI! – Izjava o varstvu osebnih podatkov  

 
Oblakova ulica 5, 3000 Celje 
 
Spoštovani, 
 
odločili ste se za sklenitev pogodbe za brezgotovinsko prevzemanje obrokov hrane, 
napitkov in drugih artiklov, ki jih ponujajo tri prodajne enote Službe za prehrano: 
Samopostrežna restavracija SBC, Kavarnica SBC in Kavarnica KLET. Prosimo, če 
izpolnite ta obrazec s podatki, ki jih potrebujemo za pripravo pogodbe. Na eno prodajno 
pogodbo lahko brezgotovinsko prevzema prodajne artikle več prevzemnikov (npr. poleg 
kupca še njegovi družinski člani), ki po podpisu pogodbe prejmejo vsak svoj ID ključek. 
Po koncu mesečnega obračunskega obdobja podpisnik pogodbe prejme račun za vse 
evidentirane prevzete prodajne artikle, ki jih prevzamejo prevzemniki opredeljeni v 
prodajni pogodbi.  
 

Ime in priimek  

Naslov stalnega 
bivališča 

 

Občina stalnega 
bivališča 

 

EMŠO:  

Telefonska številka:  

E-naslov:  

Zaposlen v SB Celje 
(obkrožite) 

DA NE 

Na oddelku/službi *  

Brezgotovinski 
prevzemniki  
(ime, priimek in 
naslov) 

 

 

 

 

 

Podpis:  Datum: 

 *izpolnijo zaposleni v SB Celje  
 
Hvala za vaše sodelovanje. Prodajno pogodbo vam bomo v podpis poslali na vaš naslov, 
po vračilu pa boste lahko v Fakturni službi bolnišnice prevzeli ID ključek za evidentiranje 
prevzetih artiklov. 
 
Izpolnjen obrazec vrnete na blagajno prodajne enote! 



IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 
 

 
Navedeni osebni podatki se uporabljajo zgolj za namene priprave pogodbe za 
brezgotovinsko prevzemanje obrokov hrane. 
 
V skladu z varstvom osebnih podatkov imate pravico od upravljavca kadarkoli zahtevati 
dostop do lastnih osebnih podatkov, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, prav 
tako pa imate pravico vložiti zahtevo za popravo osebnih podatkov, ugovor obdelavi ali 
zahtevati prenos osebnih podatkov. 
 
O morebitnih vprašanjih, povezanih z obdelavo osebnih podatkov in uresničevanjem 
pravic iz varstva osebnih podatkov, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo 
osebnih podatkov, kontakt katere lahko najdete na internetni strani Splošne bolnišnice 
Celje - https://www.sb-celje.si/.  
 
V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov lahko pri Informacijskem pooblaščencu 
RS vložite inšpekcijsko prijavo ali pritožbo. 
 
Predmetni podatki se trajno hranijo skupaj s podpisano pogodbo. V kolikor pogodba ne 
bo sklenjena, se bodo predmetni podatki izbrisali v roku 1 meseca. 


