
 

 

 
 
 
 
 
 

NAROČILO STORITEV SOCIALNEGA SERVISA 
 
 

UPORABNIK 

Ime in priimek: 
 

Datum (EMŠO) in kraj rojstva: 
 

Stalno prebivališče (ulica, kraj, pošta): 
 

Začasno prebivališče (ulica, kraj, pošta): 
 

Telefonska in/ali GSM številka: 

 
 

PLAČNIK STORITEV (v kolikor plačnik ne bo uporabnik) 

Ime in priimek: 
 

Stalno prebivališče (ulica, kraj, pošta): 
 

Začasno prebivališče (ulica, kraj, pošta): 
 

Telefonska in/ali GSM številka: 

 
 

Katere storitve socialnega servisa naročate? (ustrezno obkrožite) 

• dostava kosila 

• ostale storitve socialnega servisa (navedete lahko več kot eno storitev):  
 

- _____________________________ 
 

- _____________________________ 
 

- _____________________________ 
 

- _____________________________ 
 

 

 
 

Upravičenost do storitev socialnega servisa dokazujem z naslednjimi prilogami (ustrezno 
obkrožite) 

• pokojninski odrezek 

• zdravniški izvid 

• odločba invalidske komisije 

• drugo: _____________________ 

 
 
 



 

 

 
 

ZAKONITI ZASTOPNIK OZ. POOBLAŠČENEC 
Zakoniti zastopnik je kot tak določen z zakonom ali z aktom pristojnega organa na podlagi zakona. 
Pooblaščenec je tisti, ki ga uporabnik s pooblastilom pooblasti, da ga zastopa v postopku naročila 
storitve socialnega servisa. 
 
Ime in priimek: ……………………………………………………………………………. 
 
Ulica, kraj, pošta: …………………………………………………………………………… 
 
Telefonska/GSM številka: …………………………………………………………………. 
 
Naslov elektronske pošte: ………………………………………………………………….. 
 
Nastopa kot (ustrezno obkrožite):           zakoniti zastopnik                pooblaščenec 

 
 

SEZNANITEV Z OBDELAVO IN VAROVANJEM OSEBNIH PODATKOV V DEOS, d.o.o. 
 
 

V družbi DEOS, d.o.o. se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena izmed temeljnih človekovih pravic, zato 
spoštujemo zasebnost uporabnikov storitve socialnega servisa in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, 
pazljivo ter v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi, Politiko zasebnosti družbe ter internimi akti družbe.  
 
Družba DEOS, d.o.o. je sprejela Politiko zasebnosti namen katere je seznaniti uporabnike storitve socialnega servisa 
z vsemi informacijami v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v družbi DEOS, d.o.o. V Politiki zasebnosti so tako 
natančno opredeljeni/-e: 
 

• nameni in podlage obdelave osebnih podatkov: vaše osebne podatke lahko obdelujemo zgolj za za natančno 
določene namene in izključno na podlagi pogodbe, zakona, vaše privolitve ali zakonitega interesa za 
katerega si prizadeva DEOS, d.o.o.; 

• roki hrambe osebnih podatkov: vaše osebne podatke lahko hranimo samo tako dolgo, kolikor je to potrebno 
za uresničitev namena njihove obdelave, do preklica vašega soglasja oz. skladno z rokom hrambe kot ga 
določa zakon;  

• vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov ter kako jih uveljavljate; 

• postopki in kontaktne osebe v kolikor menite, da so bile kršene vaše pravice glede varstva osebnih podatkov.  
 
Hkrati vas obveščamo tudi, da morajo naši zaposleni pri svojem delu dosledno upoštevati določila Pravilnika o 
varstvu osebnih podatkov v DEOS, d.o.o. in da so dolžni izvajati s Pravilnikom predpisane postopke in ukrepe za 
zavarovanje osebnih podatkov.  
 
V DEOS, d.o.o. si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bodo vaši osebni podatki pri nas skrbno obdelani in 
varovani z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.  
 
Podrobneje se lahko z vsemi informacijami, ki se tičejo obdelave vaših osebnih podatkov kadarkoli prosto seznanite 
v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani https://www.deos.si/politika-zasebnosti. 
 
________________ (ime, priimek) s svojim lastnoročnim podpisom potrjujem, da sem seznanjen z informacijami 
glede obdelave osebnih podatkov v DEOS, d.o.o. 
                                                                                                  
 
Datum :  ____________________ 
 
 
Podpis uporabnika oz. zakonitega zastopnika: ________________________________ 

 

https://www.deos.si/politika-zasebnosti

