POOBLASTILO SOLASTNIKA
SPODAJ PODPISANI/-A

*obvezni podatki

Ime in priimek*:
Ulica in hišna številka*:
Poštna številka in kraj*:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
se strinjam, da sklene Pogodbo o dobavi zemeljskega plina za:
Številka merilnega mesta*:
Pristojni sistemski operater omrežja*:
Naziv merilnega mesta*:
Ime in priimek*:
Ulica in hišna številka*:
Poštna številka in kraj*:

Kraj in datum:

Ime in priimek solastnika

Podpis solastnika

SOGLASJE ZA OBVEŠČANJE
Želimo, da ste seznanjeni z našo aktualno ponudbo. Ker želimo zagotoviti najvišjo raven varovanja vaših osebnih podatkov, ki nam
jih zaupate v obdelavo, vas prosimo za podajo soglasja o obveščanju. Soglasje podate tako, da s klikom v okvirček pred besedilom
vnesete kljukico ali znak »X«. S tem soglašate, da ECE d.o.o. lahko obdeluje navedene osebne podatke v tem dokumentu (ime in
priimek, naslov, pošta, kraj, elektronski naslov, telefonska številka), z namenom seznanjanja z izbranimi ponujenimi vsebinami
po navadni in elektronski pošti ter s sporočili SMS.
O katerih vsebinah želite biti obveščeni?
Seznanjanje s splošno ponudbo podjetja ECE d.o.o.
Seznanjanje z osebno prilagojeno ponudbo ECE d.o.o.
Seznanjanje s ponudbo spletne trgovine podjetja ECE d.o.o.
Izbrani nabor vsebin za obveščanje lahko kadarkoli spremenite v portalu Moj ECE tako, da kliknete na kvadratek pred vsebino in
vnesete ali pobrišete kljukico. Obveščanje v celoti prekličete tako, da to sporočite pisno na ECE d.o.o., Vrunčeva 2 a, 3000 Celje,
pošljete elektronsko sporočilo na dpo@ece.si ali v portalu Moj ECE potrdite izbiro PREKLIC/ODJAVA. V kolikor ste soglasje za
obdelavo osebnih podatkov že oddali in vsebine soglasja ne želite spreminjati, ponovna oddaja ni potrebna. S potrditvijo obrazca
izjavljate, da so navedeni podatki točni in resnični. ECE d.o.o. ne odgovarja za posledice oddaje neresničnih podatkov.
Več informacij o varovanju vaših osebnih podatkov najdete na naslovu www.ece.si/gdpr/.

Datum:

Podpis:

Družba ECE d.o.o. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Celju pod št.: Srg 2011/36741 in Srg 2015/37235. Osnovni kapital družbe: 3.436.767,65 EUR;
matična številka: 6064892000; ID št. za DDV: SI55722679; IBAN: SI56 0700 0000 2705 420 pri Gorenjski banki; BIC koda: GORESI2X.

