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S svojim podpisom izjavljam, da dajem upravljavcu JP ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. izrecno privolitev za uporabo zgoraj vpisanih 
podatkov za označene namene in po zgoraj označenih komunikacijskih kanalih. 

Seznanjen sem, da lahko v vsakem trenutku spremenim svojo odločitev ali prekličem privolitev, kadarkoli pisno zahtevam dostop do 
osebnih podatkov, popravek netočnih osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave osebnih podatkov, obdelavi 
ugovarjam ali pri Informacijskem pooblaščencu vložim pritožbo. 

Pisne vloge in zahtevke lahko pošljem na naslov JP ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana s pripisom »za DPO« 
ali po elektronski pošti na naslov dpo@energetika-lj.si. 

Seznanjen sem, da lahko več o tem, kako JP ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. ravna z osebnimi podatki, preberem v Politiki 
varstva osebnih podatkov v družbi Energetika Ljubljana d.o.o., ki je dostopna na spletni strani www.energetika-lj.si/ener-
getika-ljubljana/o-druzbi/varstvo-osebnih-podatkov. 

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. vas z veseljem obveščamo o novostih, akcijah, nagradnih 
igrah in drugih informacijah, ki vam omogočijo, da ste z našimi storitvami še bolj zadovoljni. Ob tem se sami 
odločate, katere podatke lahko obdelujemo in za kakšne namene jih lahko uporabljamo. 

Zaradi novih predpisov o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki od 25. 5. 2018 predvideva strožji nadzor nad 
obdelavo osebnih podatkov, vas prosimo, da na spodnjem seznamu označite tista okenca, z vsebino 
katerih se strinjate: 

Splošno komuniciranje in obveščanje o novostih, 
ugodnostih, trženjskih akcijah, spremembah cen, 
dogodkih, nagradnih igrah in drugih novicah 

Obveščanje o ponudbi storitev, prilagojenim vašim 
interesom in zanimanjem na podlagi profiliranja, ki 
ga podjetje izvaja za te namene

Obveščanje o ugodnostih, akcijah, spremembah 
cen, dogodkih, nagradnih igrah in novostih za člane 
Kluba Zvestoba ogreva

Anketiranje in sodelovanje v raziskavah za prever-
janje zadovoljstva in uporabe storitev, z namenom 
izboljšanja ponudbe

Želim, da me obveščate prek: 

Klasične pošte:

E-pošte:

SMS sporočil:

Klicev: 

OZNAČITE:

Privolitev dajete upravljavcu JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 
Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov: dpo@energetika-lj.si

Datum: Podpis:


