V kolikor želite, da vas obveščamo o moteni oskrbi s pitno vodo in zemeljskim plinom, o menjavi in popisu vodomerov ter
pošiljamo SMS opomnik za sporočanje stanja plinomerov, vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec. V celoti izpolnjen obrazec
nam vrnite na naslov: JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice (po pošti ali osebno), lahko pa ga skenirate in
nam ga posredujete po e-pošti na info@jeko.si.

*Šifra plačnika:
Ime:
Priimek:
Naslov:
**Mobilna številka:
Prijavljam se na:

SMS obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo in obveščanje o menjavi in popisu vodomerov

ustrezno označite z znakom x

SMS obveščanje o moteni oskrbi s plinom
SMS opomnik za sporočanje stanja plinomera

Kraj in datum:

Lastnoročni podpis uporabnika:

*Šifra plačnika se nahaja na desni
strani računa.

JANEZ NOVAK
VODOVODNA CESTA 1

TO ŠTEVILKO
VPIŠITE POD
»ŠIFRO PLAČNIKA«

JANEZ NOVAK, VODOVODNA CESTA 1, 4270 JESENICE

4270 JESENICE

**V kolikor imate pri vašem
ponudniku
mobilne
telefonije
vklopljeno blokado komercialnih SMS
obvestil ali imate sami na GSM
aparatu vklopljeno blokado SMS
sporočil, se lahko zgodi, da SMS
sporočil kljub prijavi ne boste
prejemali. Podjetje JEKO, d.o.o. ne
more zagotoviti prejema SMS
sporočil, lahko pa nas v primeru
težav, v času uradnih ur pokličete na
04 5810 417. Skupaj bomo skušali
poiskati rešitev.

Pravno obvestilo
JEKO, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) se zavezuje, da bo skrbno varoval osebne podatke uporabnikov, pridobljene
ob prijavi v sistem za obveščanje. Podatki se bodo zbirali, pridobivali, hranili in obdelovali izključno za namene
obveščanja glede motenj pri oskrbi s pitno vodo in zemeljskim plinom, za potrebe obveščanja v o menjavi in popisu
vodomerov ter za pošiljanje SMS opomnika za sporočanje stanja plinomerov.
Podatki so varovani skladno s splošno Uredbo o varstvu podatkov, št. 2016/679 in nacionalno zakonodajo s področja
varstva osebnih podatkov. Izvajalec se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kot je potrebno za
dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.
Uporabnik v postopku prijave vpiše zahtevane osebne podatke prostovoljno in samostojno odgovarja za vsebino, ki
jo vpiše ob prijavi. Uporabnik potrjuje, da je bil pred registracijo prijave ustrezno seznanjen z obsegom in namenom
obdelave osebnih podatkov ter podaja osebno privolitev, da lahko izvajalec obdeluje osebne podatke za prijavo v
sistem obveščanja.
Izvajalec se zavezuje, da osebnih podatkov in kontaktnih informacij uporabnikov ne bo uporabljal v druge namene
ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika ne bo razkril tretjim osebam. V času upravljanja z osebnimi podatki ima
uporabnik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v
zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.
V primeru sprememb podatkov ali odjave iz sistema za obveščanje to sporočite na elektronski naslov info@jeko.si,
pokličite na telefonsko številko 04 581 04 00 ali se zglasite na sedežu podjetja JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51,
Jesenice.

