
______________________________ 
Ime i prezime 

 
adresa 

 
kontakt telefon 

OIB: 

 

 
mjesto i datum 

 
 
  
 
 
 
PREDMET:  Zahtjev za isplatu jednokratne bespovratne potpore za opremu osnovnoškolskog djeteta 

za školsku godinu 2020./2021. koji imaju stalno prebivalište na području Općine Ivanska 
 

U školsku godini 2020./2021. upisao/upisala sam svoje dijete   
 

______________________________u razred ________ u Školu u ________________. 
                       (ime i prezime) 
 

Podnosim zahtjev za isplatu jednokratne bespovratne potpore po Odluci Općinskog vijeća 
(„Službeni vjesnik Općine Ivanska“ broj 5/20) od 16. rujna 2020. godine za nabavku opreme za  djecu 
sa stalnim prebivalištem na području Općine Ivanska. 

 
 
Svojim potpisom dajem izričitu suglasnost i privolu da Općina Ivanska obrađuje, koristi i analizira dane podatke. Privola se izričito 

odnosi na podatke koje sam dala/dao Općini Ivanska prilikom popunjavanja ovog Zahtjeva.   
Ovim dajem izričitu privolu Općini Ivanska da može poduzimati radnje vezano za obradu mojih osobnih podataka u skladu s 

propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, a u svrhu obavljanja osnovnih djelatnosti koje proizlaze iz Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi i Statuta Općine Ivanska.  

Ovime potvrđujem da sam prije davanja suglasnosti obaviještena/obaviješten o sljedećem: suglasnost dajem dobrovoljno, 
informiran sam o svrsi obrade kojoj su podaci namijenjeni, suglasnost mogu opozvati te Općina Ivanska nakon toga više neće obrađivati 
podatke u svrhu za koju je suglasnost bila dana, osim podataka koji su nužni za izvršavanje zadaća od javnog interesa odnosno koji se 
temelje na službenoj ovlasti Općine Ivanska, opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade prije njezina opoziva, Općina Ivanska će 
čuvati podatke o suglasnosti i obradama kako bi dokazala zakonitost obrade. 

Ova privola vrijedi do opoziva. 
 
 
 

       Potpis: 
 
        ________________________ 
 
 
 
Prilažem dokumentaciju: 

  

OPĆINA IVANSKA 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

OPĆINE IVANSKA 

- preslika osobne iskaznice roditelja/staratelja ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)  

- preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)  

- presliku kartice žiro računa  jednog od roditelja i IBAN  

-  Rodni list za dijete za koje se podnosi jednokratna pomoć za nabavku školske opreme  


