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VLOGA ZA VODOVODNI PRIKLJUČEK
- priključek stalni -

Priimek in ime lastnika objekta: ……………………………………………………………..
Bivališče lastnika: ……………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………………………………………………...
Enotna matična št.: …………………………………………………………………………...
Davčna št.: …………………………………………………………………………………….

Podatki o objektu:
Naslov: …………………………………………………………………………………………
Št. parcele in k.o.: …………………………………………………………………………….
Priložena dokumentacija:
 izjava, da je objekt grajen pred letom 1967,
 pogodba o služnosti v kolikor ni bila predložena k vlogi za izdajo soglasja,
 mapna kopija
V kolikor vlogi ni priložena vsa zahtevana dokumentacija, je vloga nepopolna in jo je
potrebno dopolniti.
Datum ogleda na terenu: ……………………
Podpis vlagatelja: ……………………………
Podpis prejemnika vloge: ……………………
Datum prejete vloge: …………………….
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d. o. o. (v nadaljevanju: izvajalec) se zavezuje, da bo skrbno varovala osebne podatke uporabnikov, pridobljene ob prijavi v sistem za obveščanje.
Podatki se bodo zbirali, pridobivali, hranili in obdelovali izključno za namene obveščanja o izrednih dogodkih in za namene obveščanja o dogodkih, povezanih z aktivnostmi izvajalca na
odjemnem mestu.
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 registracije posreduje zahtevane osebne podatke. Vsak uporabnik samostojno odgovarja za vsebine, ki jih vpiše ob spletni prijavi. Uporabnik potrjuje, da je bil
pred registracijo ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih je dal na voljo ob registraciji. Uporabnik ob registraciji podaja osebno privolitev, da
lahko izvajalec obdeluje osebne podatke, ki jih uporabnik posreduje ob prijavi v sistem za obveščanje.
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.

