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SOGLASJE ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Spodaj podpisani/-a ____________________________________ (ime in priimek 

oziroma ime družbe), 

(podatki o uporabniku so enaki ☐ lastniku, ☐ plačniku, ☐ kontaktni osebi z vloge 

Podatki o uporabniku na odjemnem mestu) DOVOLJUJEM, da podjetje Ekoenergo 

d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, matična številka: 2054566000,

(»upravljavec osebnih podatkov«) obdeluje moje kontaktne podatke (kot so na

primer ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefon ipd.), za spodaj opredeljene

namene (prosimo označite, ali se strinjate z obdelovanjem vaših osebnih podatkov

za zapisan namen):

1. namen: za obveščanje o izrednih dogodkih na toplovodnem sistemu ali dogodkih

povezanih z delovanjem sistema

DA 

NE 

2. namen: za obveščanje o dogodkih, povezanih z aktivnostmi družbe Ekoenergo

d.o.o. na odjemnem mestu (izberite le, če ste upravnik ali lastnik odjemnega mesta)

DA 

NE 

3. namen: za obveščanje o novostih in drugih informacijah povezanih s sistemom

DA 

NE 

Obvestila želim prejemati: 

☐ preko elektronske pošte

☐ preko SMS oz. klica (možno le za 1. in 2. namen)

Upravljavec zagotavlja, da bodo Vaši osebni podatki predmet obdelave zgolj za 

namene, s katerimi izrecno soglašate. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov 

je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi kadarkoli 

prekličete. V primeru, da osebnih podatkov ne posredujete ali oz. v kolikor soglasje 

prekličete, upravljavec ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo. 

Poleg tega imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do 

izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora 

ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje prej omenjenih pravic oz. 

morebitnih pritožb Vas prosimo, da se obrnete na info@ekoenergo.si.  

mailto:info@ekoenergo.si
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Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Ekoenergo, Tivolska 

cesta 48, 1000 Ljubljana, matična številka: 2054566000 je Miha Gornik.  

Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih 

podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu.  

Podatki se hranijo do vašega preklica oz. dokler je potrebno, da se doseže namen, 

zaradi katerega so podatki zbrani ter se po preteku roka zbrišejo, uničijo, blokirajo 

oz. anonimizirajo.  

Upravljavec, podjetje Ekoenergo, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, matična 

številka: 2054566000, se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Uredbe (EU) 2016/679 

Evropskega parlamenta in Sveta. 

Datum: Podpis: 

Dne _________________, preklicujem obdelavo svojih osebnih podatkov v zvezi s 

spodaj opredeljenimi nameni: 

1. namen

PREKLICUJEM 

2. namen

PREKLICUJEM 

3. namen

PREKLICUJEM 

Datum: Podpis: 
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