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Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
ID za DDV.: SI80267432, matična št.: 5025796000
www.petrol.si, 080 22 66

Zaporedna št. Pogodbe o dobavi zemeljskega plina:
  

Vlogo za spremembo pogodbe o dobavi v delu, ki določa osebne podatke in naslov za pošiljanje računov, vlaga:

ODJEMALEC  PLAČNIK

Obstoječi podatki

 

Spodaj podpisani odjemalec/plačnik vas prosim za spremembo (označite):

Sprememba naslova za pošiljanje računov
Računi se vselej pošiljajo na ime in priimek pogodbenega partnerja.

Sprememba imena/priimka odjemalca/plačnika

Sprememba stalnega bivališča odjemalca/plačnika

Novi podatki

 

Prošnji prilagam ustrezna dokazila.

Kraj in datum:                                                             Podpis vlagatelja:
 

Po prejemu izjave bo dobavitelj položnice za dobavljeni zemeljski plin pošiljal na novi naslov oziroma bo v svojih 
evidencah popravil podatke o odjemalcu ali plačniku. Vlagatelj izjavlja, da so navedeni podatki točni in resnični.

Sprememba podatkov iz pogodbe o dobavi zemeljskega plina

Ime in priimek:

Naslov: 

Kraj in pošta: 

Davčna številka: 

Telefon:

E-mail:

Ime in priimek:

Naslov: 

Kraj in pošta: 

Davčna številka: 

Telefon:

E-mail:
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Varstvo osebnih podatkovVarstvo osebnih podatkov
Osebni podatki, posredovani s to izjavo, se obdelujejo na podlagi člena 6 (1.b) Splošne uredbe o varstvu podatkov za namen Osebni podatki, posredovani s to izjavo, se obdelujejo na podlagi člena 6 (1.b) Splošne uredbe o varstvu podatkov za namen 
izvajanja Pogodbe o dobavi zemeljskega plina ter ostale namene, določene v 6. členu Splošnih pogojev o dobavi zemeljskega izvajanja Pogodbe o dobavi zemeljskega plina ter ostale namene, določene v 6. členu Splošnih pogojev o dobavi zemeljskega 
plina za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce. Pravice posameznikov glede varstva osebnih podatkov so plina za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce. Pravice posameznikov glede varstva osebnih podatkov so 
določene v Politiki zasebnosti na spletni strani: https//www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti. Pravice iz naslova varstva določene v Politiki zasebnosti na spletni strani: https//www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti. Pravice iz naslova varstva 
osebnih podatkov lahko uveljavljate pisno na naslov: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 osebnih podatkov lahko uveljavljate pisno na naslov: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 
Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: dpo@petrol.si.Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: dpo@petrol.si.

Izpolnjeno vlogo pošljite po pošti na naslov: Petrol d.d.,Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 LjubljanaIzpolnjeno vlogo pošljite po pošti na naslov: Petrol d.d.,Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana


