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Lokalni ponudniki pridelkov, izdelkov in storitev 
 

1. KONTAKTNI PODATKI PONUDNIKA ZA OBJAVO: 

NAZIV PONUDNIKA: 

KONTAKTNA OSEBA:  

NASLOV:        

POŠTA:                                                                             OBČINA: 

TELEFON/GSM:                                                              E – NASLOV:            

SPLETNA STRAN:                                                        

GOVORIMO JEZIK:               angleško         nemško      hrvaško      madžarsko         _______________________ 

IMAM REGISTRIRANO DEJAVNOST:      DA          NE                                

 

2. KLASIFIKACIJA PONUDBE V POGLAVJA  
(obkrožite vašo primarno dejavnost, največ 2) 

 
A) Ekološka kmetija 

B) Peka kruha, peciva in drugih izdelkov 

C) Med in izdelki iz medu 

D) Živila živalskega izvora 

E) Zelenjava, sadike in cvetje 

F) Sadje in izdelki iz sadja 

G) Olja in kis  

H) Turistična/Izletniška kmetija 

I) Vino in vinogradništvo 

J) Domača obrt, spominki, dekorativni izdelki   

K) Gostinstvo  

L) Etnološka zbirka 

M) Doživetje 

N) Didaktična kmetija 

O) DRUGO  

3. BESEDILO OBJAVE: 
 

PREDSTAVITVENO BESEDILO: Predstavitev, tradicija, posebnosti, zanimivosti v bližini, dodatna 
vrednost ponudbe… (do 5 stavkov) BESEDILO… 

 

 

 

 

IZDELKI ZA PRODAJO: Posebej izpostavite izdelke (npr. vrste vina, degustacije, nočitve, ogledi, vrste 

medu, mesni izdelki, storitve, ipd.) BESEDILO… 

 

4. SLIKOVNI MATERIAL 

- Cca. 5 fotografij dobre kvalitete (za uporabo v tiskani in spletni objavi) 

 

 

5. KRAJ NEPOSREDNE PRODAJE/PONUDBE (obkroži) 

 doma       

 tržnica (opišite kje in kdaj)    

 drugo (tedenski zabojčki, dostava na 

dom,…): 

________________________________ 
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6. POSEBNOSTI (priznanja, nagrade, certifikati): 
- Npr. Dobrote slovenskih kmetij, ekološki certifikat, itd… BESEDILO … 

 

7. SOGLASJE ZA UPORABO/OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV  

Spodaj podpisani/a ________________________ se skladno z novo Uredbo o varstvu osebnih 

podatkov strinjam oz. ne strinjam (z izbiro DA/NE), da se lahko moji osebni podatki iz vprašalnika 

št. _________ ter z zvezi s tem na terenu in iz mojih javnih objav pridobljen slikovni in video 

material obdelujejo in uporabijo: 

 

1. DA     NE Za vse aktivnosti (načrtovanje, izvajanje, spremljanje in poročanje) v sklopu projektov 

GlaMur, FlagShip Products, Ovtarjeva ponudba, Še več Ovtarja in drugih, vsebinsko 

povezanih projektov, ki jih izvaja RASG d.o.o. s svojimi partnerji 

2. DA     NE Za javno objavo v tiskovinah (katalog ponudnikov, zloženka, trganka, ipd.) in na 

spletnih straneh, medijih/sredstvih javnega obveščanja, ki so rezultat projektov RASG 

d.o.o. s partnerji 

3. DA     NE Za aktivnosti in projekte RASG, katerih namen je dvig kakovosti in prepoznavnosti 

turistične ponudbe v lokalnem okolju, Slovenskih goricah in mednarodnem prostoru 

4. DA     NE Za aktivnosti in projekte RASG, katerih namen je promocija, povezovanje in mreženje 

zainteresiranih lokalnih ponudnikov pridelkov, izdelkov in storitev 

5. DA     NE Strinjam se, da lahko RASG d.o.o. posreduje moje osebne podatke iz tega vprašalnika 

tudi partnerju v projektu, če gre za namene/aktivnosti, ki sovpadajo s točkami 1-4 iz 

tega poglavja 

Seznanjen/a sem, da:  

 Lahko zahtevam vpogled v moje osebne podatke 

 Lahko zahtevam popravek, blokiranje, izbris, prenos in omejitev uporabe osebnih podatkov 

 Lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno 

uredbo o varstvu podatkov.  

Kraj: ________________  Datum: ____________     
 
Podpis ponudnika: _________________________ 
 


