SOGLASJE IN PRIVOLITEV PRI POSREDOVANJU V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI IN OBDELAVI
PODATKOV

Spodaj podpisani/a _________________________, stanujoč/a________________________, številka
osebnega dokumenta_______________________, telefon________________________, elektronski
naslov__________________________, nepremičninski agenciji NEPREMIČNINE VIDIC, Nadja Vidic
s.p., DŠ: 25293133, MŠ: 8441839000, ki jo zastopa Nadja Vidic,



(ustrezno obkrožite)
DOVOLJUJEM / NE DOVOLJUJEM obdelavo mojih osebnih podatkov za namene izvrševanja
pogodbe
o
posredovanju,
katere
predmet
je
nepremičnina
____________________________________, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov
in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja, ki so sestavni del pogodbe o posredovanju.



DOVOLJUJEM / NE DOVOLJUJEM fotokopiranje osebnega dokumenta za namen dokazovanja
identitete v postopku posredovanja v prometu z nepremičninami, sestavo listin za potrebe
pravnega posla, za namen davčnega postopka in zaradi notarske overitve podpisa prodajalca
na pogodbi o pravnem poslu, vezanega na nepremičnino iz priložene pogodbe.



DOVOLJUJEM / NE DOVOLJUJEM uporabo mojih osebnih podatkov za obveščanje dobaviteljev
o zamenjavi lastnika nepremičnine ter plačnika storitev in spremembi zavezanca za plačilo
NUSZ.



DOVOLJUJEM / NE DOVOLJUJEM obveščanje o ponudbi na trgu nepremičnin in drugih nasvetih
in informacijah o storitvah nepremičninske družbe, ki so vezane na nakup/prodajo/oddajo
nepremičnin.

Nepremičninska agencija NEPREMIČNINE VIDIC bo vaše posredovane podatke
uporabljalo zgolj v namene, za katere ste dali privolitev. Vaše osebne podatke obdelujemo
na podlagi vašega pisnega soglasja za čas do pisnega preklica vašega soglasja (preklic
pošljite na elektronski naslov info@nepremicninevidic.com ali po navadni pošti na sedež
agencije Podhom 37a, 4247 Zgornje Gorje. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali
tretjim osebam oziroma jih bomo posredovali le v skladu z vašim izrecnim pisnim
dovoljenjem. V stik z njimi bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov zgolj
v delu, kot je to za dosego namena obdelave nujno, vendar morajo ti spoštovati pravila in
zahteve Zakona o varstvu osebnih podatkov za ustrezno obdelavo osebnih podatkov.
Nepremičninska agencija bo podatke hranila toliko časa, kolikor bo potrebno za izpolnitev namena. Po
izpolnitvi namena pogodbe, se bodo osebni podatki izbrisali in uničili iz vseh evidenc nepremičninske
agencije NEPREMIČNINE VIDIC.

V/Na ______________________, dne __________________
Podpis ___________________________

