PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, fax: 03-896-87-19, e-naslov: podjetje@pup-saubermacher.si
Izpolni PUP-S! Stranka obveščena dne:

Datum dogovorjene postavitve :

OBRAZEC ZA NAROČILO PLAČLJIVEGA ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV
oz. NAROČILO IZVEN TERMINA AKCIJE KOSOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
Gospodinjstvo odda podpisano naročilnico 5 dni pred želenim datumom postavitve kesona (7 m3). Cena postavitve in odvoza kesona vsebuje
največ tri-dnevni brezplačni najem kesona. Dodatno naročilo odvoza se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom podjetja (cena postavitve
kesona je odvisna od lokacije).
USTREZNO IZPOLNITE:
Šifra plačnika:

Datum predvidene postavitve:

Šifra odjemnega mesta*:

Naslov odjemnega mesta*:

Datum odvoza:

Ime in priimek plačnika*:
Naslov*:
Davčna številka*:
Pošta*:
Telefon*:
E-pošta:
Opombe:
*polja, ki morajo biti obvezno izpolnjena
V tabelo navedite količino posameznih vrst kosovnih odpadkov:
kos

Kosi pohištva: oblazinjeno pohištvo (sedežne garniture)

kos

vzmetnice (jogiji)

kos

leseno pohištvo (mize, stoli, postelje, ležišča, omare, komode, vrata)

kos

sanitarna oprema (plastična, kovinska)

kos

kovinski predmeti (pomivalna korita, radiatorji, stojala za perilo, karnise, vozički, okovje, nosilci)

kos

gospodinjski aparati (pralni stroji, pomivalni stroji, štedilniki, sesalniki,…)

kos

hladilno-zamrzovalni aparati (velike hladilne naprave, hladilniki, zamrzovalniki, klimatske naprave)

kos

odpadna električna in elektronska oprema (televizorji, monitorji, računalniki, radijski sprejemniki)

kos

športni rekviziti (smuči, jadralne deske, kolesa, tekaške steze, sobna kolesa, orbitrek)

kos

svetila, senčila

kos

ostali kosovni odpadki (vrtna oprema, igrače, preproge)

kos

oblačila pripravljena v vreči

Med kosovne odpadke NE sodi: gradbeni material., kot tudi keramika, WC školjka, keramični umivalniki…, odpadki, ki vsebujejo azbest,
avtomobilski deli, gume, okenski okvirji s steklom, zeleni odrez (vejevje …), tekstil, nevarni in mešani komunalni odpadki. Naštete odpadke je
možno pripeljati v zbirni center. Oddajo gradbenih se plača po ceniku podjetja.
Izpolnjen in podpisan obrazec pošljite po pošti na sedež podjetja, na elektronski naslov ali po faksu:
PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, fax: 03-896-87-19, e-naslov: podjetje@pup-saubermacher.si
Podpis naročnika:
Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov v skladu z Informacijo o obdelavi osebnih podatkov.
Pridobljene podatke bomo uporabljali izključno le za namen obveščanja o ravnanju z odpadki.
Izpolni izvajalec PUP-Saubermacher ob odvozu odpadkov:
Ime in priimek osebe prisotne ob odvozu (čitljivo):
Ime in priimek prevzemnika PUP-Saubermacher d.o.o.:
Obračun na položnici za mesec:

Podpis:

Obvestilo o varstvu osebnih podatkov
v skladu z Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju Uredba)
Obdelava osebnih podatkov
Družba PUP-Saubermacher d.o.o. na podlagi koncesijskih pogodb izvaja gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki in na
podlagi tega obdeluje osebne podatke odjemalcev.
Upravljavec:
PUP - Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, telefonska številka: 03/896 87 11, e-pošta: podjetje@pupsaubermacher.si
Kontakt za varstvo osebnih podatkov: PUP - Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, telefonska številka: 03-89687-17,
e-pošta: alenka.centrih@pup-saubermacher.si
Obdelovalci:
Določene obdelave osebnih podatkov se lahko prenese na druge obdelovalce. Vsak obdelovalec je zavezan k varovanju osebnih
podatkov v skladu z Uredbo.
Namen obdelave osebnih podatkov in osebni podatki, ki se obdelujejo:
Osebni podatki odjemalcev se obdelujejo zgolj z namenom izvajanja storitve gospodarske javne službe oziroma v povezavi z
izvajanjem ravnanja z odpadki. V okviru tega se izvajajo naslednje obdelave osebnih podatkov:
1.

Obdelava osebnih podatkov o odjemalcih
Osebni podatki, ki se obdelujejo: ime in priimek, naslov, davčna št., poštna številka in pošta, tel. št.
Namen obdelave: zakonska obračunska storitev
Način obdelave: informacijski sistem in hramba v fizični obliki
Podlaga za obdelavo: koncesijska pogodba
Čas hrambe: zakonski glede na računovodske standarde
Uporabniki: pooblaščene osebe PUP-Saubermacher d.o.o.
Obdelovalec: Izterjava d.o.o., Hakl d.o.o., Reset d.o.o., Utež d.o.o., Kro d.o.o.

Osebni podatki posameznikov lahko obdelujejo tudi za druge namene, če je posameznik za takšno obdelavo podal izrecno
osebno privolitev. V takem primeru ima posameznik vedno pravico privolitev kadarkoli preklicati, na kar se opozori že pri
pridobivanju privolitve.
Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni pri upravljavcu in obdelovalci, ki podatke obdelujejo samo v okviru svojih delovnih
obveznostmi, skladno s pooblastili.
Osebni podatki se lahko posredujejo tretjim osebam samo, če obstaja za to ustrezna pravna podlaga.
Varstvo osebnih podatkov
Upravljavec zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo in veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih
podatkov.
Pri tem upravljavec zagotavlja organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, ki preprečujejo nepooblaščeno
uporabo, spremembo, uničenje ali izgubo ter ostalo nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov. Postopke in ukrepe
podrobneje določa pravilnik o varstvu osebnih podatkov, sprejet pri upravljavcu.
Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
Posameznik lahko v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov kadarkoli zahteva:
• dostop do njegovih osebnih podatkov, potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, informacije o namenu in vrsti
osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter o predvidenih rokih,
• kopijo podatkov, ki se nanašajo nanj,
• popravek netočnih osebnih podatkov.
Posameznik ima pod pogoji iz Uredbe pravico do izbrisa (oz. pozabe) in pravico do omejitve obdelave.
Posameznik lahko svoje pravice uveljavlja na podlagi pisne zahteve, ki jo posreduje osebno, po pošti oziroma po e-pošti
podjetje@pup-saubermacher.si
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo glede obdelave osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu Republike
Slovenije, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si
Avtomatizirano sprejemanje odločitev
Upravljavec se ne poslužuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev.
Končne določbe
Obvestilo o varstvu osebnih podatkov je objavljeno na spletni strani. Hranjeni so na vseh mestih, kjer se pridobivajo osebni
podatki posameznika, da se z njim seznanijo posamezniki v primeru pridobivanja osebnih podatkov.

PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, fax: 03-896-87-19, e-naslov: podjetje@pup-saubermacher.si

SOGLASJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI
POGODBE oz. NAROČILA ZA RAVNANJE Z ODPADKI

Spodaj podpisani/a (ime in priimek)
stanujoč(a) (naslov, poštna št. in pošta)
dajem izrecno soglasje:
(ustrezno označite vsako soglasje, ki ga dajete)

☐ da se moja telefonska številka:
lahko uporablja za izvajanje ravnanja z odpadki.

Dostop do telefonske številke imajo le pooblaščene osebe v evidenci kupcev.

Podpis:

Vsaka sprememba zgoraj pridobljenih podatkov se v osmih (8) dneh pisno javi na upravo. Vsako zgoraj dano soglasje se lahko
kadarkoli pisno prekliče. Sprememba in preklic soglasja se pisno posreduje na upravo PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška cesta
46, Velenje.
Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z zgoraj navedenim ali na splošno v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite
na Alenko Centrih Ocepek.

Datum:

PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, fax: 03-896-87-19, e-naslov: podjetje@pup-saubermacher.si

CENIK KESONSKEGA ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV ZA OBČANE ŠALEŠKE DOLINE
Lokacija

Postavitev in odvoz kontejnerja ter
razvrščanje odpadkov

Stojnina kontejnerja

79,20 €

1,97€/dan

VELENJE
ŠOŠTANJ
ŠMARTNO OB PAKI
Cena je brez 9,5 % DDV.
Stojnina kontejnerja do 3 dni je brezplačna.

CENIK KESONSKEGA ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV ZA OBČANE ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE
Lokacija

Postavitev in odvoz kontejnerja ter
razvrščanje odpadkov

Stojnina kontejnerja

152,20 €

1,97€/dan

SOLČAVA
LUČE
LJUBNO
GORNJI GRAD
NAZARJE
Cena je brez 9,5 % DDV.
Stojnina kontejnerja do 3 dni je brezplačna.
Veljavnost cenika od: 1.1.2019

Uprava PUP-Saubermacher d.o.o.

Pripravil:
Marcel Hriberšek

PUP-Saubermacher d.o.o.
Direktor - Janez Herodež

