VLOGA ZA IZDAJO E-RAČUNA in hkrati odjava papirnega računa
PODATKI O PLAČNIKU/PREJEMNIKU RAČUNA
Ime in priimek/Naziv pravne osebe

Davčna številka

Naslov (ulica in hišna številka)

Telefonska številka

Poštna številka in kraj

Elektronski naslov

(neobvezen podatek)

(neobvezen podatek)

S PODPISOM SOGLAŠAM, DA MI IZDAJATELJ POSREDUJE E-RAČUN V ELEKTRONSKI OBLIKI
(izbrano označite):

na elektronski naslov
v elektronsko banko SI56

elektronski naslov za pošiljanje e-računov
številka bančnega računa plačnika / prejemnika računa (IBAN številka)

E-RAČUN ŽELIM PREJEMATI ZA STORITVE JAVNIH PODJETIJ (označite izdajatelje računov in pri
vsakem navedite vse številke zadnjih prejetih računov za storitve, za katere želite prejemati e-račun):
✔

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.

Številka zadnjega prejetega računa (za vsako od storitev):

✔

JP VOKA SNAGA d.o.o.

Številka zadnjega prejetega računa (za vsako od storitev):

Izjava plačnika/prejemnika računa:

Spodaj podpisani plačnik/prejemnik računa (v nadaljevanju: podpisnik) soglašam, da mi izdajatelj računa (v nadaljevanju: izdajatelj) za zgoraj označene
storitve do odjave vse račune posreduje v e-obliki v elektronsko banko ali na elektronski naslov, navedena v tej vlogi. Obenem se strinjam z odjavo
papirnih računov. Jamčim za resničnost in točnost podatkov na tej vlogi in se zavezujem, da bom sporočil/a vsako spremembo podatkov, ki bi vplivala
na prejem e-računa. Soglašam, da se vloga aktivira v naslednjem obračunskem obdobju po oddaji vloge, in sicer v primeru, da so podatki
plačnika/prejemnika računa za storitev usklajeni s podatki za uporabo zgoraj označenih storitev. Soglašam in dovoljujem, da izdajatelj zgoraj navedene
osebne podatke obdeluje za namen, za katerega so bili dani. Izdajatelj izjavlja, da bo hranil in obdeloval osebne podatke podpisnika skladno z veljavno
zakonodajo ter da bo le-te uporabljal do ukinitve e-računa. Od izdajatelja lahko podpisnik kadarkoli pisno zahteva dostop do svojih osebnih podatkov,
ki se obdelujejo pri izdajatelju, popravek netočnih osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov oziroma preklic privolitev za obdelavo osebnih podatkov
in omejitev obdelave osebnih podatkov podpisnika. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov podpisnika ima podpisnik pravico do ugovora obdelave le-teh.
Podpisnik svoje pisne vloge in zahtevke glede obdelave osebnih podatkov lahko pošlje na naslov izdajatelja, s pripisom »za osebo, pooblaščeno za
varstvo osebnih podatkov«.

Pravilno izpolnjeno in podpisano Vlogo za izdajo e-računa oddajte:

-

po pošti na naslov Javni holding Ljubljana, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana,
skenirano ali elektronsko podpisano po elektronski pošti na na eracun@jhl.si ali
osebno v vložišču Javnega holdinga Ljubljana, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

Datum podpisa vloge:

Podpis plačnika/prejemnika računa: ____________________

Izpolni JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
Datum prejema vloge:

Podpis odgovorne osebe izdajatelja računa: _____________

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 474 08 00, www.jhl.si

