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Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
ID za DDV.: SI80267432, matična št.: 5025796000
(v nadaljevanju: izdajatelj)

Vloga za izdajo/spremembo/prekinitev eRačuna za fizične osebe

Podatki o naročniku:
(Izpolnjujte z velikimi tiskanimi črkami.)

Ime in priimek:  *

Ulica:   *

Poštna št. in kraj: *

Davčna številka:

Telefonska številka: *

Naročam:
(Označite eno izmed opcij.)

Izberite želeni način prejemanja eRačunov:
(Izberite vsaj eno opcijo.)

izdajo eRačuna

(Vpišite elektronski naslov, na katerega želite prejemati eRačune.)
na e-naslov:

spremembo eRačuna prekinitev eRačuna

(Vpišite številko transakcijskega računa naročnika spletnega bančništva.)

v spletno banko:

Z oznako v okvirčku soglašam, da Petrol d.d., Ljubljana, moje osebne podatke iz tega obrazca (prosimo, označite, s katerimi nameni obdelave osebnih 
podatkov soglašate):

skupaj s podatki, ki jih obdeluje za namen izvajanja pogodb, ki sem jih s Petrol d.d., Ljubljana, sklenil oz. za namen izvajanja ukrepov v fazi priprave na 
sklenitev pogodbe\ ter podatki, ki so** in bodo nastali z uporabo Plačilne kartice zvestobe, Kartice zvestobe, s sodelovanjem v nagradnih igrah, s kliki 
na spletnih straneh Petrola, s komunikacijo prek elektronske pošte, komunikacijo s klicnim centrom, uporabo Petrolovih mobilnih in spletnih aplikacij*, 
uporabo Petrolovih profilov na družbenih omrežjih, uporablja za oblikovanje mojega profila stranke za namen izdelave in predstavitev meni prilagojenih 
ponudb svojega blaga in storitev, z uporabo naslova e-pošte, SMS, MMS, potisnih sporočil, telefona ali klasične pošte.

uporablja za izvajanje neposrednega trženja (obveščanja o novostih in posebnih ponudbah skupine Petrol) z uporabo e-pošte, SMS, MMS, potisnih 
sporočil*.

skupaj s podatki, ki jih obdeluje za namen izvajanja pogodb\ *ter podatki, ki so** in bodo nastali z uporabo Plačilne kartice zvestobe, Kartice zvestobe, 
s sodelovanjem v nagradnih igrah, s kliki na spletnih straneh Petrola, s komunikacijo prek elektronske pošte, komunikacijo s klicnim centrom, uporabo 
Petrolovih mobilnih in spletnih aplikacij*, uporablja za oblikovanje mojega profila za namen izvajanja trženjskih raziskav – pridobivanj mnenj o kvaliteti 
izdelkov in storitev ter potrebah po dodatnih izdelkih ali storitvah, ki jih lahko izvaja z uporabo naslova e-pošte, SMS, MMS, potisnih sporočil, telefona 
ali klasične pošte.

Več o obdelavi osebnih podatkov s strani Petrol d.d., Ljubljana, najdete v Politiki zasebnosti Petrol d.d., Ljubljana, objavljeni na spletni strani
www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti oziroma dostopni na Petrolovih prodajnih mestih.

* Vse informacije o vrstah pogodb, za izvedbo katerih je potrebna obdelava osebnih podatkov, spletnih straneh Petrola, Petrolovih mobilnih in spletnih 
aplikacijah in družbenih omrežjih, preberite na spletni strani www.petrol.si/gdpr/seznam-pogodb.

**  Gre za podatke, ki so nastali od začetka izvajanja posamezne pogodbe dalje, vendar največ za obdobje, ko hrambo podatkov predpisuje poseben zakon 
oz. je obdobje hrambe dogovorjeno s posamezno pogodbo.


