VLOGA ZA PREJEMANJE, SPREMEMBO ALI PRENEHANJE E-RAČUNOV

Izdajatelj e-računa Komunala Izola d.o.o. - Komunala Isola s.r.l., Industrijska cesta 8, 6310
Izola
Uporabnik storitve (napišite s tiskanimi črkami):
-

Ime in priimek ali naziv podjetja*:

-

Naslov stalnega bivanja ali sedež podjetja*:

-

Poštna številka in kraj*:

-

Davčna številka*:

-

TRR*:

-

Telefon:

-

Elektronski naslov:

-

Ime in priimek odg.osebe (podjetja):

-

Telefon odg.osebe (podjetja):

- Odjemno mesto:
*obvezen podatek

-

Šifra partnerja:

Izbira storitve (obkrožite in napišite s tiskanimi črkami):
1. Vloga za prejem e-računa:
- na elektronski naslov:

2. Sprememba podatkov za prejem e-računa:
- novi podatki elektronskega naslova:

3. Prenehanje e-računa:
S podpisom tega obrazca preklicujem prejemanje računov v elektronski obliki po elektronski
pošti. Izdajatelja računa pooblaščam, da mi račune posreduje v papirni obliki.
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Račune želim prejemati na naslov:

Datum podpisa vloge
(izpolni uporabnik /
odgovorna oseba podjetja):

Podpis (žig) vloge (izpolni
uporabnik / odgovorna oseba
podjetja):

Datum potrditve vloge
(izpolni Komunala Izola
d.o.o.):

Podpis in žig vloge (izpolni
Komunala Izola d.o.o.):

Izpolnjeno vlogo pošljite na naslov Komunala Izola d.o.o. - Komunala Isola s.r.l., Industrijska
cesta 8, 6310 Izola ali na elektronski naslov: tajnistvo@komunala-izola.si.
__________________________________________________________________________
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom. Izdajatelj računa mi, na podlagi te vloge, pošilja
račune za moje obveznosti iz naslova dobave storitev v elektronski obliki na elektronski naslov, naveden v tej vlogi. S podpisom te vloge
jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov in se zavezujem, da bom izdajatelju e-računov v roku 8 dni od nastale
spremembe pisno sporočil vsako spremembo navedenih podatkov.
V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, s podpisom tega dokumenta, dovoljujem in soglašam, da se zgoraj navedeni
osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje podjetje Komunala Izola d.o.o., z namenom izvajanja
dejavnosti.
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