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0.
Ime i prezime podnositelja/ice Zahtjeva

OIB (osobni identifikacijski broj)

Adresa prebivališta

E-mail adresa

OPĆINA SELCA

Broj telefona/mobitela

Jedinstveni upravni odjel
Trg Stjepana Radića 5
21425 SELCA

PREDMET: Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče
Molim Naslov da mi odobri pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete, sukladno članku 2.
Odluke o socijalnoj skrbi Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj: 06/13 ), za novorođeno dijete
(ime i prezime djeteta) rođeno
u

20_____. godine

(mjesto rođenja) .

Naznačiti koje je dijete po redu u obitelji podnositelja-ice podnositelja/ice Zahtjeva:
□ drugo
□ blizanci

□ treće
□ trojke

□ četvrto

□

□ četvorke

□

*jednokratna novčana pomoć za prvo dijete iznosi 5.000,00 kn, drugo dijete 7.000,00 kuna, za treće dijete
10.000,00 kuna i svako sljedeće u iznosu od 15.000 kuna.
Molim da mi se jednokratna novčana pomoć uplati na broj računa:
(broj transakcijskog računa podnositelja/ice Zahtjeva IBAN HR)
otvoren kod

.
(naziv banke)

-

okreni -
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Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć0.za
novorođeno dijete koje je potrebno priložiti uz Zahtjev:
1. Preslika Izvatka iz matice rođenih ili Rodnog lista za novorođeno dijete
2. Preslike Izvatka iz matice rođenih ili Rodnog lista za ostalu maloljetnu djecu u
kućanstvu podnositelja-ice Zahtjeva,
3. Preslike osobnih iskaznica roditelja (ovisno o statusu podnositelja-ice zahtjeva)
4. Preslika kartice računa ili potvrda banke o IBANU podnositelja zahtjeva.
NAPOMENA: Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete podnosi se do
navršenih šest
(6) mjeseci života djeteta.
U Selcima,

20____. godine
(potpis podnositelja/ice Zahtjeva)

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

Osnovne informacije
Vaše osobne podatke i podatke koje unesete u ovaj zahtjev te koji se nalaze u priloženim dokumentima,
Općina Selca prikuplja i obrađuje u svrhu utvrđivanja i ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za
novorođenče.
Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, te sukladno tome ovaj zahtjev niste obvezni ispuniti, odnosno, niste
dužni unositi svoje osobne podatke, niti dostaviti tražene priloge no bez navedenih podataka Općina Selca
neće moći utvrditi ispunjavanje uvjeta za ostvarenje prava koje je predmet ovog Zahtjeva. Pružanje podataka i
dostava potrebne dokumentacije koja je navedena u ovom zahtjevu uvjet su za ostvarivanje prava na
jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče.
Pravni temelj prikupljanja i obrade osobnih podataka iz ovog Zahtjeva je Odluka o socijalnoj skrbi Općine
Selca (“Službeni glasnik Općine Selca”, broj 06/13).
Potpisivanjem ovog zahtjeva ujedno potvrđujete da ste zaprimili i pročitali sve potrebne informacije koje Vam
je Općina Selca kao voditelj obrade osobnih podataka dužna pružiti u skladu s člankom 13. Opće uredbe o
zaštiti osobnih podataka.
Što radimo s prikupljenim podacima?
Općina Selca, kao voditelj obrade osobnih podataka će osobne podatke prikupljene u ovom zahtjevu s
dostavljenim prilozima obrađivati isključivo sa svrhom ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za
novorođenče, te ih neće obrađivati u svrhu koja je različita od prethodno navedenog.
Osobne podatke koji su sadržani u ovom zahtjevu te broj računa Općina Selca će za potrebe isplate
jednokratne novčane pomoći dostaviti poslovnoj banci čiji ste korisnik. Općina Selca neće dostavljati
prikupljene osobne podatke trećim osobama niti će ih slati izvan EU.
Općina Selca čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka, te onemogućava pristup i priopćavanje Vaših
osobnih podataka neovlaštenim osobama.
Vaše obrađene podatke čuvat ćemo sukladno propisima kojima se određuju rokovi čuvanja našeg arhivskog
gradiva.
Prava ispitanika
Glede Vaših osobnih podataka koji su predmet ove obrade, imate pravo od Općine Selca dobiti informaciju
koje Vaše podatke obrađujemo, tražiti da ih ispravimo ako su netočni, tražiti da ih izbrišemo ili zastanemo
obrađivati (što ćemo i učiniti ako nas zakon ili neki drugi propis ne obvezuje da postupimo drugačije) te
prigovoriti načinu koji obrađujemo Vaše osobne podatke ako smatrate da to ne radimo na prikladan način).
Općina Selca Vašu privatnost shvaća ozbiljno i svaki zaprimljeni zahtjev će biti pažljivo razmotren te će Vam
na isti biti odgovoreno. Zahtjev kojim želite ostvariti neko do navedenih prava možete ostvariti njegovom
dostavom na adresu: Općina Selca, Jedinstveni upravni odjel, Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca.
Ako imate prigovor glede načina na koji koristimo Vaše podatke, predlažemo da prvo kontaktirate nas kako
bismo otklonili problem, ali također možete kontaktirati i Agenciju za zaštitu osobnih podataka putem
internetske stranice agencije www.azop.hr ili pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka,
Martićeva ulica 14, HR - 10000 Zagreb.“

