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

SOGLASJE K PREJEMANJU E-RAČUNA v spletno banko
(v primeru, če prejemnik računa v papirni obliki ni enak prejemniku e-računa)

Sklenitelj soglasja (prejemnik računa v papirni obliki):

Sklic na številko iz zadnjega računa:   SI12 

Priimek in ime plačnika:   

Naslov plačnika:   

Poštna številka in naziv pošte:   

Telefon:   

Podatki o plačniku računa in prejemniku elektronskega računa (e-računa):

Priimek in ime plačnika:   

Naslov plačnika:   

Poštna številka in naziv pošte:   

Številka transakcijskega računa:   SI56 

Naziv banke ali BIC:   

Telefon:   

Spodaj podpisani prejemnik računa v papirni obliki soglašam, da e-račun pošiljate zgoraj navedenemu plačniku in prejemniku 
e-računa.

Sklenitelj soglasja oziroma prejemnik računa v papirni obliki soglašam, da izdajatelj elektronskih računov, podjetje PUP-
Saubermacher d.o.o., do odjave vse račune posreduje v elektronski obliki v elektronsko banko, na račun  plačnika in prejemnika 
elektronskega računa navedenega v tej vlogi. Hkrati se strinjam z odjavo računov v papirni obliki. Izdajatelju jamčim za resničnost 
vseh podatkov iz te vloge in se zavezujem, da mu bom sporočal vsako spremembo podatkov, ki bi vplivala na prejem elektronskega 
računa.

 Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov v skladu z Informacijo o obdelavi osebnih podatkov.

Kraj in datum: 

Podpis sklenitelja soglasja: Podpis prejemnika e-mail računa:

(prejemnika računa v papirni obliki) (plačnik in prejemnik elektronskega e-mail računa)

PUP-Saubermacher d.o.o. bo vlogo rešil najkasneje v roku osmih (8) dni od prejema pravilno izpolnjenega soglasja.

Vlogo pregledal/a: Priimek in ime: Podpis in žig Datum veljavnosti soglasja:



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@pup-
saubermacher.si
Kontakt za varstvo osebnih podatkov: PUP - Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, telefonska številka: 03-896-
87-17, 
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.
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