Obrazec 3

PROŠNJA
ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE
ZA IZVAJALCA STORITEV, KI NI DRŽAVLJAN CH

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
fotografije

Ref. št.:

1. EMŠO (če je določena):

2. Priimek in ime:

3. Spol:

5. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

4. Državljanstvo:

6.

Rojstni kraj (država, kraj):

7.

Poklic:

8.

Naslov prebivališča v tujini (država, kraj, ulica in hišna številka):

9. Naslov prebivališča oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje,
ulica in hišna številka):

10. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:

11. Nameravani čas in kraj opravljanja storitve v Republiki Sloveniji:

PPPCH-3
MNZ RS (PC 1)

12. Dokazilo o opravljanju storitve oziroma nameravanem opravljanju storitve v Republiki Sloveniji:

13. Vrsta in številka potnega lista ali druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:

14. Datum vložitve prošnje:

15. Podpis vlagatelja:

IZPOLNI URADNA OSEBA
Številka izdane izkaznice dovoljenja za
prebivanje oziroma odločbe/sklepa:

Datum izdaje:

Dovoljenje velja od:

Opombe:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Upravna enota:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis (označite):
LEVA:

kazalec

DESNA:

kazalec

sredinec

sredinec

prstanec

prstanec

palec

palec

Nezmožnost zajema prstnih odtisov (označite):
TRAJNA

ZAČASNA

Varstvo osebnih podatkov – informacija:
Osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenje za prebivanje za izvajalca storitev, ki ni
državljan CH obdelujejo skladno s 93. členom Zakona o tujcih. Organ ima pravico pridobiti tudi druge
podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z zakonom dovoljeno, privolitev
lahko pri organu kadarkoli prekličete. Če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do
seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave.
Pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na potrdilo o prijavi prebivanja in

dovoljenje za prebivanje, in pravico zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani
pogoji, njihov izbris. Upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih.
Kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve:
dpo.mnz@gov.si. Če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri
Informacijskem pooblaščencu.

