
POGOJI UPORABE SPLETNE APLIKACIJE ZA IZDELAVO PERSONALIZIRANIH 
POTRDIL O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV 

Podjetje ECE d.o.o. s potrdili Agencije za energijo o razveljavitvi potrdil o izvoru električne energije 
zagotavlja, da je bila vsa električna energija, ki jo je podjetje dobavilo gospodinjstvom in malim 
poslovnim kupcem v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, proizvedena iz slovenskih obnovljivih virov. 
S spletno aplikacijo za izdelavo personaliziranih potrdil o porabi električne energije iz obnovljivih virov 
ECE d.o.o. vsem svojim gospodinjskim kupcem omogoča izdelavo personaliziranega potrdila za njihovo 
merilno mesto oziroma več merilnih mest.

Uporabniki spletne aplikacije za izdelavo svojega personaliziranega potrdila potrebujejo številko kupca, 
ki jo najdejo na svojem računu za energente in e-poštni naslov, na katerega prejmejo izdelano potrdilo 
o rabi obnovljivih virov energije.

Količine električne energije, ki se izpišejo na personaliziranih potrdilih, ki jih kupci ECE prenesejo prek 
spletne aplikacije, so del skupnih količin električne energije, zajetih v naslednjih potrdilih Agencije za 
energijo o razveljavitvi potrdil o izvoru električne energije: 

• Potrdilo št. 18-7351 za gospodinjstva (620.091 MWh)

• Potrdilo št. 18-7352 za mala in srednja podjetja (139.573 MWh)

Uporaba spletne aplikacije za izdelavo personaliziranih potrdil o porabi električne energije iz 
obnovljivih virov je dovoljena z uporabnikovim strinjanjem s pogoji uporabe.

Varstvo osebnih podatkov

»Osebne podatke obdelujemo v skladu s predpisi o varstvu podatkov in politiko varovanja osebnih 
podatkov družbe ECE, ki je objavljena na spletni strani https://www.ece.si/politika-varovanja-osebnih-
podatkov/ 

S klikom na gumb »Prenesi potrdilo« uporabnik aplikacije (kupec ECE) potrdi, da je prebral informacije 
v zvezi z potrdilom o porabi električne energije iz obnovljivih virov in dovoljuje, da podjetje ECE d.o.o. 
obdeluje osebne podatke ime in priimek ter elektronski naslov za namen nagradne igre »Nagrajujemo 
eko trud, podarjamo električno kolo« in jih preneha obdelovati 4. julija 2018.
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