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Izjava o unovčitvi digitalnega bona '22
Spodaj navedeni upravičenec do digitalnega bona '22 izjavljam, da:
 sem seznanjen, da za neresničnost podatkov, navedenih v tej izjavi, kazensko in materialno odgovarjam
ter

 želim unovčiti digitalni bon '22.

Podatki upravičenca, ki želi unovčiti digitalni bon '22
ime in priimek

EMŠO

davčna številka

Podatki zakonitega zastopnika upravičenca1
ime in priimek

EMŠO

razmerje

(označi)
□ starš
□ skrbnik
□ drugo

____________________________________
(podpis upravičenca oziroma njegovega zakonitega zastopnika)

_________________________________
(datum)

Navodila za izpolnjevanje

Izjavo s svojimi podatki izpolni upravičenec do digitalnega bona '22.

̶

Če je upravičenec mlajši od 15 let ali je postavljen pod skrbništvo, izjavo zanj podpiše starš oziroma skrbnik (zakoniti zastopnik).
Če se bo bon unovčil s spletnim nakupom, se ponudniku blaga pošlje izjava, na kateri je podpis elektronski, ali skenirana/fotografirana izjava, na kateri je
lastnoročni podpis.
Če se bo bon unovčil z osebnim nakupom v poslovalnici, se ponudniku blaga izroči lastnoročna podpisana izjava, pokazati pa je treba tudi osebni
dokument.
S to izjavo se lahko unovčijo tudi združeni digitalni boni '22; združitev digitalnih bonov '22 upravičenci izvedejo z Izjavo o združitvi digitalnih bonov '22, ki jo
je treba prav tako priložiti ob unovčitvi.
̶

̶

̶
̶

̶

Če ne vsebuje predvidenih podatkov, je ta Izjava o unovčitvi digitalnega bona '22 lahko nepopolna, neveljavna oziroma neupoštevna: ponudniku blaga je ni
treba sprejeti in unovčiti digitalnega bona '22.

Informacija o obdelavi osebnih podatkov
S pomočjo podatkov iz te izjave bo ponudnik blaga v informacijskem sistemu Finančne uprave Republike Slovenije preveril upravičenost do digitalnega bona '22.
Po unovčitvi bo to izjavo shranil, dve leti po koncu veljavnosti digitalnega bona '22 pa jo mora trajno uničiti/izbrisati.
Pravno podlago za to obdelavo osebnih podatkov vsebuje 28. člen Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.
Morebitno kršitev pravil varstva osebnih podatkov iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) lahko naznanite Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska
22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

1

Zakoniti zastopnik zastopa upravičenca, ki je mlajši od 15 let (navedejo se podatki starša ali skrbnika) ali ki je postavljen pod skrbništvo
(navedejo se podatki skrbnika). Sicer se pusti prazno.

