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POGOJI UPORABE SPLETNE APLIKACIJE ZA IZDELAVO PERSONALIZIRANIH 
POTRDIL O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV
 
1. NAMEN APLIKACIJE 
 
Podjetje ECE d.o.o. (v nadaljevanju ECE) 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. 2018 do 31. 12. 2018, proizvedena iz 
slovenskih obnovljivih virov.  
 
S spletno aplikacijo za izdelavo personaliziranih potrdil o porabi električne energije iz obnovljivih virov 
ECE vsem svojim gospodinjskim in malim poslovnim kupcem omogoča izdelavo personaliziranega potrdila 
za njihovo merilno mesto oziroma več merilnih mest. 
 
Do personaliziranega potrdila so upravičeni gospodinjski in mali poslovni kupci, ki so bili in za čas, ko so 
bili v letu 2018 v pogodbenem razmerju z ECE. Kupcem ECE za vsako merilno mesto pripada eno potrdilo 
v obliki PDF. Do personaliziranega potrdila niso upravičeni veliki poslovni kupci in kupci, ki v letu 2018 
niso bili v pogodbenem razmerju z ECE. 
 
Količine električne energije, izpisane na personaliziranih potrdilih, ki jih kupci ECE prenesejo prek spletne 
aplikacije, so del skupnih količin električne energije, zajetih v potrdilu št. 19-8162 Agencije za energijo 
o razveljavitvi potrdil o izvoru električne energije za gospodinjstva in mala podjetja (673.219 MWh). 
 
2. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 
 
Uporabniki spletne aplikacije za izdelavo svojega personaliziranega potrdila potrebujejo številko kupca 
in številko računa, ki ju najdejo na svojem računu za energente, ter e-poštni naslov, na katerega 
prejmejo izdelano potrdilo o rabi obnovljivih virov energije. 
 
Uporabnik spletne aplikacije lahko v obrazec vnese katero koli številko računa za energente ECE za 
obdobje od 1. 1. 2018 do danes oziroma za leto 2018, če danes ni več kupec ECE. 
 
ECE bo zgoraj navedene osebne podatke uporabil za izdelavo enega ali več personaliziranih potrdil o 
kupčevi porabi električne energije iz obnovljivih virov energije za eno ali več vaših odjemnih mest, prek 
katerih jim je v letu 2018 dobavljal električno energijo. Na personaliziranih potrdilih bo poleg porabe 
navedeno tudi ime in priimek oziroma ime podjetja ter naslov. 
 
Personalizirano potrdilo v obliki PDF bo uporabnik prejel na elektronski naslov, ki ga je navedel pri 
oddaji naročila za izdelavo potrdila v spletni aplikaciji, najkasneje v petih delovnih dneh. Uporabniki 
lahko morebitne napake na potrdilu javijo na elektronski naslov info@ece.si v roku treh delovnih dni. 
ECE bo napake pregledal in jih odpravil v petih delovnih dneh in uporabniku na njegov e-naslov poslal 
novo potrdilo v obliki PDF. 
 
Zgoraj navedene osebne podatke bodo obdelovali tudi ECE-jevi pogodbeni obdelovalci, ki zanj izvajajo 
podporo poslovnim procesom, to so: 
 

• AV Studio d.o.o. 
• 3TAV d.o.o. 
• EPPS d.o.o. 
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ECE ne nosi odgovornosti, če kupec ECE svoje podatke posreduje drugi osebi, da zanj prek spletne 
aplikacije naročil personalizirano potrdilo ali da prejme personalizirano potrdilo na elektronski naslov 
druge osebe. 
 
3. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 
Osebne podatke ECE obdeluje v skladu s trenutno veljavnimi predpisi o varstvu podatkov ter Pravili o 
varstvu podatkov v družbi ECE d.o.o., ki so objavljena na spletni strani www.ece.si/gdpr/. 
 
Osebni podatki bodo uporabljeni zgolj za namene izdelave in posredovanja personaliziranega potrdila 
in jih ECE hrani le za čas, ki je potreben za ta namen. 
 
4. KONČNE DOLOČBE 
 
Uporaba spletne aplikacije za izdelavo personaliziranih potrdil o porabi električne energije iz obnovljivih 
virov je dovoljena z uporabnikovim strinjanjem s pogoji uporabe. 
 
ECE si pridržuje pravico do spremembe pogojev uporabe spletne aplikacije brez predhodnega obvestila. 
 
 
Celje, 20. 6. 2019 
 
ECE, energetska družba, d.o.o. 
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