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LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 
Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o. 
Trata XIV 6A 
1330 Kočevje 
 
 
 

 

SOGLASJE H KANDIDATURI V ORGAN UPRAVNEGA ODBORA   

LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE ZA PREOSTANEK MANDATNEGA 

OBDOBJA (do 6. 11. 2023) 

 

 

 

Spodaj podpisani/a: _____________________________________________ (ime in priimek), zakoniti 

zastopnik: __________________________________________________________________ (naziv 

organizacije), soglašam s kandidaturo  za (obkrožite eno številko)1:  

1.  Člana/ico Upravnega odbora LAS – predstavnik javnega sektorja 

2.  Člana/ico Upravnega odbora LAS – predstavnik gospodarskega sektorja 

in v primeru izvolitve sprejmem vse obveznosti, dolžnosti in pravice, ki izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi 

lokalno zasebnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in ostalih predpisov in 

zakonov, ki urejajo delovanje LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.   

 

 

 

 

Kraj, datum: ______________________                          

                                                                                                               Podpis kandidata: _________________ 
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Kraj, datum: ______________________                          

                                                                                                               Podpis kandidata: _________________ 

 

 

POJASNILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 

 

Namen obdelave: 

Vaše osebne podatke iz kandidature (ime in priimek, kontaktna el. pošta in telefon) bo partnerstvo  LAS Po poteh dediščine 

od Turjaka do Kolpe uporabilo za namene izvedbe nadomestnih volitev v organ Upravnega odbora LAS (obveščanje članov LAS 

o kandidatih, štetje glasov, itd.). V primeru izvolitve kandidata bo LAS vaše osebne podatke uporabil za namene delovanje 

organov LAS (za obveščanje o sejah organov, za posredovanje vabil in gradiv za seje, za obveščanje o delovanju LAS).  Podlaga 

za takšno obdelavo osebnih podatkov je samo članstvo v organu LAS, ki ga lahko opredelimo kot »pogodbeno razmerje« med 

članom in LAS oziroma kandidiranje, ki ga lahko opredelimo kot »zahtevo za sklenitev pogodbe«. 

Ime in priimek člana organa se v skladu z 12. členom  Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem 

obdobju 2014–2020 (Uredba) objavi tudi na spletni strani LAS. 

 

Rok hrambe: 

LAS osebne podatke izvoljenega člana hrani na podlagi 50. člena Uredbe celotno programsko obdobje LAS (2014-2020) in še 

pet let od zadnjega izplačila podpore LAS za delovanje. Če kandidat ni izvoljen za člana LAS hrani njegove osebne podatke 

največ pet let od kandidiranja kot poslovni arhiv LAS in dokler ne poteče zastaralni rok za sprožitev pravnih sredstev iz naslova 

kandidiranja. Podlaga za opisano hrambo osebnih podatkov je »zakoniti interes LAS«, saj se lahko zgolj na takšen način 

zagotavlja svoj arhiv in se uspešno brani pred morebitnimi pravnimi zahtevki.  

 

Seznanitev drugih oseb z vašimi osebnimi podatki: 

Z vašimi osebnimi podatki kandidata se seznani in jih v imenu LAS obdeluje tudi vodilni partner LAS, RC Kočevje Ribnica d.o.o., 

ki za LAS opravlja administrativne in upravne storitve, lahko pa tudi druge osebe, ki za LAS opravljajo določene podporne 

storitve (npr. računovodski servis, pravne službe). 

 

Vaše pravice glede varstva osebnih podatkov: 

Od LAS lahko zahtevate seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, njihov popravek ter v primeru pogojev, kot so določeni z 

veljavnimi predpisi, tudi njihov izbris, omejitev obdelave in prenosljivost. Za obdelavo osebnih podatkov ki temelji na 

»zakonitem interesu«, lahko podate ugovor, če meni, da vaš interes, upoštevajoč vaš konkreten položaj, prevlada nad 

interesom LAS in bomo vašo situacijo individualno obravnavali.  


