Vloga za izdajo elektronske oblike računa
(in hkrati odjava papirnatega računa)

Izdajatelj e-računa KOMUNALA Nova Gorica d.d., Cesta 25. Junija 1, 5000 Nova Gorica
Natančno izpolnite polja

Prejemnik e-računa
*
*
*
*
*

Ime in priimek ali naziv podjetja
Naslov stalnega bivališča ali sedež podjetja
Poštna številka in kraj
Davčna številka
Datum rojstva
Telefon
* Elektronski naslov
Ime in priimek kontaktne osebe
(velja samo za podjetja)

* Bančni račun prejemnika e-računa

SI56 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(*Obvezen podatek)

Referenca prejemnika računa iz UPN obrazca* _____________________
(Najdete jo v spodnjem levem kotu UPN obrazca oziroma na položnici; če plačujete več položnic od Komunale Nova Gorica d.d., vpišite reference
z vseh položnic, katere bi radi prejemali elektronsko)

S podpisom te vloge soglašam, da mi izdajatelj e-računa posreduje račun v elektronski obliki (obvezno
označite):
na elektronski naslov
ali
v elektronsko banko

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 elektronsko banko oziroma elektronski naslov, naveden v tej vlogi. S podpisom te vloge jamčim
za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov in se zavezujem, da bom izdajatelja e-računov
redno obveščal o vseh spremembah podatkov.
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).

Kraj, datum in podpis vloge *:__________________________________________________________

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov: KOMUNALA Nova Gorica d.d., Cesta 25. Junija 1, 5000 Nova Gorica
Dodatne informacije: tel. št. 05 33 55 300
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