
OBRAZEC ZA SPREMEMBO PODATKOV NA RAČUNU ZA OGREVANJE

ŠIFRA PLAČNIKA ODJEMNO MESTO  NASLOV ODJEMNEGA MESTA

       

Spodaj podpisani vlagam vlogo za spremembo podatkov na računu za ogrevanje (ustrezno obkroži):

Ime in priimek            Telefon 

1. SPREMEMBA PLAČNIKA/UPORABNIKA/NAJEMNIKA:
Dosedanji plačnik/najemnik/uporabnik:      

Naslov za poračun:  

Priloga oz. dokazilo:  

                                                                                           

2. NOVI LASTNIK – NAJEMNIK – PLAČNIK

Novi naslov za pošiljanje:  

Stalni naslov plačnika: 

EMŠO/Davčna št. plačnika: 

3. Spremembo MESEČNE AKONTACIJE za obračun ogrevanja
Želim, da se za zgoraj navedeno odjemno mesto obračunava  EUR na mesec.

4. DRUGO: 

S podpisom jamčim za resničnost navedenih podatkov ter dovoljujem uporabo le-teh za namene prijave sprememb na računih za ogrevanje.

Vsako spremembo, ki vpliva na obračun, je potrebno javiti najkasneje v 8. dneh po nastanku spremembe.

Datum:                          Podpis: 

Vlogo sprejel: _____________________________

PRIVOLITEV GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 

Upravljavec osebnih podatkov, družba Javne službe Ptuj, d.o.o.,  z osebnimi podatki ravna skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter

izvaja  ustrezne  tehnične  in  organizacijske  ukrepe  za  zagotovitev  visoke  ravni  varnosti  osebnih  podatkov  in  zagotavljanja  pravic

posameznikov. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov v družbi so dosegljive na povezavi http://www.js-ptuj.si/     v okviru Izjave o

varovanju osebnih podatkov. Za vsa vprašanja in izvajanje svojih pravic se lahko posameznik obrne na pooblaščeno osebo na e-pošto:

dpo@jsp.si  .   Upravljavcu osebnih podatkov, Javnim službam Ptuj, d.o.o., dajem s podpisom privolitev za obdelavo osebnih podatkov, in sicer

mojega imena, priimka, naslova in osebnih podatkov, ki sem jih navedel v predmetnem obrazcu, le za namen, za katerega so bili zbrani, in

sicer za namen izvajanja obračuna (izdaja računa, opomina,…..) storitve obračuna ogrevanja. Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim

ali spremenim in jo lahko, kadar veljavna zakonodaja dovoljuje,  tudi prekličem (e-pošta, telefon).

http://www.js-ptuj.si/
mailto:dpo@jsp.si
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