SOGLASJE ZA DIREKTNO BREMENITEV
ODPADKI (smetarina)
Vzpostavitev

SEPA ZA STORITVE RAVNANJA Z

Sprememba

Ukinitev

Prejemnik plačila

KOMUNALA Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica
Kupec
Ime in priimek
Naslov
Poštna številka in kraj
Odjemno mesto
Davčna številka
Elektronski naslov
Telefon
Bančni račun stranke

SI56

Plačnik (izpolnite samo v primeru, ko kupec ni plačnik)
Ime in priimek
Naslov
Poštna številka in kraj
Davčna številka
Elektronski naslov
Telefon
Bančni račun stranke

SI56

S podpisom tega soglasja pooblaščam prejemnika plačila, da posreduje podatke za bremenitev mojega plačilnega računa moji banki –
ponudniku plačilnih storitev v okviru plačil mojih obveznosti po računih, ki nastajajo iz naslova dobave storitev smetarine. Prav tako s
podpisom jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov in se zavezujem zagotoviti kritje na računu za znesek direktne
bremenitve. Prav tako soglašam, da bo v primeru neizvedenega plačila prejemnik pošiljal zahtevke za bremenitev računa na unovčenje
mojemu ponudniku plačilnih storitev večkrat do plačila računa, pri čemer bom sam nosil stroške takšnih zahtev.
S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno
dovoljujem in pooblaščam družbo KOMUNALA Nova Gorica d.d., da zbira in obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vnesel v
vnosni obrazec za namene prejema in obdelave mojega naročila, poizvedbe, priprave ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve
kontakta oz. komunikacije, pri čemer lahko družba KOMUNALA Nova Gorica d.d. uporablja različne komunikacijske kanale (npr.
telefon, navadna pošta, elektronska pošta ipd.). Družba KOMUNALA Nova Gorica d.d. pridobljene osebne podatke zbira in
obdeluje v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in
sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o

razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR).

Bremenitev se izvede 8. dan v mesecu oz. prvi naslednji delovni dan.
Datum: ___________________________ *Podpis stranke: _________________________________
*Podpis plačnika (*samo v primeru, če stranka ni plačnik) ___________________________________
Izpolnjen obrazec pošljite na naslov KOMUNALA Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica
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