PRISTOPNA IZJAVA V KLUB ZVESTOBA OGREVA
Ime in priimek / Naziv *
Naslov*
Pošta in poštna številka*
Elektronski naslov *
Telefonska številka *

Davčna številka

Ugodnosti Kluba Zvestoba ogreva vklapljam na:
vseh odjemnih in merilnih mestih, ki pripadajo šifri partnerja:

(razvidno iz računa)

izbranih odjemnih in merilnih mestih:
Datum:

Podpis:

S svojim podpisom soglašam z včlanitvijo v Klub Zvestoba ogreva ENERGETIKE LJUBLJANA d.o.o. in potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični;
da sem v celoti seznanjen in se strinjam z vsebino Splošnih pogojev Kluba Zvestoba ogreva ENERGETIKE LJUBLJANA d.o.o., ki so na voljo na sedežu ENERGETIKE LJUBLJANA d.o.o. in so objavljeni na www.bivanjudajemoutrip.si. Pristopno izjavo v Klub Zvestoba ogreva bom posredoval/a na naslov ENERGETIKA
LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana ali na e-naslov info@energetika-lj.si.

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 nadobdelavo osebnih podatkov, vas prosimo, da na
spodnjem seznamu označite tista okenca, z vsebino katerih se strinjate:

Želim, da me obveščate prek:

OZNAČITE:

Klasične pošte:

Želim obveščanje o novostih, akcijah, nagradnih
igrah in drugih novicah.

E-pošte:
Klicev:

Želim obveščanje o ugodnostih Kluba Zvestoba
ogreva.
Želim obveščanje o anketiranju in proﬁliranju.

Podpis:
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/energetika-ljubljana/o-druzbi/varstvo-osebnih-podatkov.
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