Elektronski račun
eRačun
V podjetju Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. svojim uporabnikom omogočamo prejemanje elektronskih
računov (eRačunov) na dva načina: na elektronski naslov (e-pošta) ali v spletno banko.
eRačun lahko preko spletne banke poravnate hitro in udobno z enim klikom brez prepisovanja številk in
referenc. Na prejem eRačuna v spletno banko se lahko prijavijo naši uporabniki, ki so komitenti banke s
podporo storitve eRačunov in uporabljajo spletno banko. Prijava je možna neposredno preko vaše spletne
banke. Navodila za prijavo najdete na spletni strani svoje banke, saj se glede na banko razlikujejo. Lahko
pa se prijavite tudi tako, da izpolnite spodnji obrazec in nam ga vrnete.
S prijavo na elektronski račun boste prejeli eRačun, izdan v obliki elektronsko podpisanih datotek XML
(namen: nadaljnja računalniška obdelava) in PDF (namen: vpogled in za izpis) ter ne boste več prejemali
računov v papirni obliki. Vsi uporabniki, ki se bodo prijavili na prejemanje eRačunov do zadnjega v mesecu,
bodo račune, izdane v prihodnjem mesecu, že prejeli elektronsko.
Ta obrazec NI NAMENJEN za urejanje plačila preko SEPA direktne bremenitve (trajnika)!

Podatki o uporabniku (priimek in ime, naslov, poštna številka in kraj):
Sklicna številka (referenca) z zadnjega prejetega računa:
Naročam (označi):		

izdajo			

spremembo			

ukinitev

a) eRačunov na elektronski naslov:
		ali
b) eRačunov v spletno banko, št. bančnega računa:

SI56

Če imetnik bančnega računa in uporabnik nista ista oseba, navedite tudi podatke imetnika
bančnega računa (priimek in ime, naslov, poštna št. in kraj):

Telefonska številka:
Podpis uporabnika: ______________

Podpis imetnika bančnega računa (če je druga oseba): _______________

Izpolnjen obrazec nam lahko vrnete:
- po pošti na naslov: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Sl. Bistrica
- po faksu: 02/ 80 55 410
- po e-pošti: info@komunala-slb.si
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d. o. o. (v nadaljevanju: izvajalec) se zavezuje, da bo skrbno varovala osebne podatke uporabnikov, pridobljene
ob prijavi za eRačune. Podatki se bodo zbirali, pridobivali, hranili in obdelovali izključno za namene eRačunov.
Podatki so varovani skladno z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakona, ki ureja elektronsko poslovanje ter elektronski
podpis. Izvajalec se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.
Uporabnik v postopku prijave posreduje zahtevane osebne podatke. Vsak uporabnik samostojno odgovarja za vsebine, ki jih vpiše ob prijavi.
Uporabnik potrjuje, da je bil pred prijavo ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih je dal na voljo ob prijavi.
Uporabnik ob prijavi podaja osebno privolitev, da lahko izvajalec obdeluje osebne podatke, ki jih uporabnik posreduje ob prijavi.
Izvajalec se zavezuje, da osebnih podatkov in kontaktnih informacij uporabnikov ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega
dovoljenja uporabnika, ali v kolikor bi to zahtevala veljavna zakonodaja, ne bo razkril tretjim osebam. V času upravljanja z osebnimi podatki ima
posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z
veljavno zakonodajo.
Izvajalec bo pridobljene podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebne podatke lahko izvajalec uporablja do preklica prijave.

