
 
 
 

Plačnik storitev (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): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*obvezen podatek 
 

Za storitev   (***pripiši številko enote s položnice - OM, št.groba…, vsaj eno za vsako posamezno storitev)                                                                

Zbiranje komunalnih odpadkov*** _____________            Grobarina*** ______________ 

Najem poslovnega prostora***      _____________            Privez***       ______________ 

Najem stanovanja***                     _____________             Drugi računi ______________ 

 
 
S podpisom soglašam, da mi izdajatelj posreduje e-račun v elektronski obliki (izbrano označite): 

na elektronski naslov _________________________________________________________  in s tem 
soglašam s prekinitvijo pošiljanja računov po pošti  
  

 v elektronsko banko  in soglašam z ukinitvijo oz. preklicem vseh dosedanjih načinov pošiljanja računov (po 
pošti, direktna bremenitev…) 

 

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. 

 
**  S  podpisom  tega obrazca preklicujem  prejemanje  računov v elektronski  obliki  po elektronski pošti. Izdajatelja računa pooblaščam, 
da mi račune posreduje v papirni obliki. 

 
 
 
 
Datum vloge:_________________________               Podpis vlagatelja:____________________________ 

 

 

Izpolnjeno vlogo pošljite na Komunala Izola d.o.o. - Komunala Isola s.r.l 
  

VLOGA ZA PREJEMANJE, SPREMEMBO ALI 
PRENEHANJE E-RAČUNOV 

 
 

Prejem 
 

Sprememba 
 

Prenehanje(**) 



 

 

Informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov 
 

Kdo upravlja z vašimi osebnimi podatki?  

 

Komunala Izola d.o.o. 

Industrijska cesta 8, 

6310 Izloa 

e-mail: tajnistvo@komunala-izola.si 

 

S katerim namenom obdelujemo vaše osebne podatke? 

 

Vaše osebne podatke obdelujemo za namen izdaje e-računa in izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti povezanih s 

tem.  

 

Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke? 

 

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi točke (c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih 

podatkov. 

 

Komu lahko razkrijemo vaše osebne podatke? 

 

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo pristojnim javnim organom, ki imajo za obdelavo zakonito pravno podlago. 

 

Koliko časa hranimo vaše osebne podatke? 

 

Vaše podatke skladno z zakonodajo, ki ureja shranjevanje računov, hranimo 10 let od izdaje računa.  

 

Katere pravice imate v zvezi z osebnimi podatki? 

 

• Pravica dostopa – Pravico imate zahtevati, da vam razkrijemo, ali obdelujemo vaše osebne podatke, ostale 

informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ter zahtevate predložitev vaših osebnih podatkov, ki jih 

obdelujemo. 

• Pravica do popravka – Imate pravico zahtevati popravek netočnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih 

podatkov. 

• Pravica do izbrisa (pravica do pozabe) – Pravico imate zahtevati, da se izbrišejo vaši osebni podatki, če osebni 

podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani, obdelujemo osebne podatke na podlagi privolitve ali 

menite, da so vaši osebni podatki obdelani nezakonito. 

• Pravica do omejitve obdelave – Pravico imate zahtevati omejitev obdelave, če oporekate točnosti podatkov ali 

menite, da je obdelava nezakonita a nasprotujete izbrisu osebnih podatkov. 

• Pravica do prenosljivosti podatkov – Pravico imate prejeti osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih 

posredovali, v strukturirani, splošno uporabni in strojno berljivi obliki, če se podatki obdelujejo na podlagi privolitve ali 

se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. 

• Pravica do preklica privolitve – Pravico imate privolitev v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli preklicati. 

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 

Pravice lahko uveljavljate na zgoraj navedenem elektronskem naslovu ali preko pošte na naslov Javnega podjetja 

Komunala Izola, d.o.o.  

 

Pravica do vložitve pritožbe nadzornemu organu 

 

V kolikor menite, da obdelava vaših osebnih podatkov ni v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, imate pravico 

vložiti pritožbo pri nadzornem organu. 

Nadzorni organ v Republiki Sloveniji s področja varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec. Kontaktne 

podate najdete na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.  
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