Številka zahteve:

Obrazec - uveljavljanje pravic
posameznikov v zvezi z
varstvom osebnih podatkov

E.ON Ljubljana, energetske
storitve, d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
p.p. 376, 1000 Ljubljana
Brezplačna številka
080 3636

Ime in priimek posameznika:
Naslov*:
*Navedite poštni naslov posameznika

Davčna št.:				

Številka pogodbe: EN-

dostop

prenosljivost podatkov

popravek

ugovor

izbris

avtomatizirano odločanje
in profiliranje

OPOMBA: Osebni
podatki, zbrani s tem
obrazcem, se bodo
uporabljali izključno za
namene identifikacije
vaših podatkov. V primeru, da zgoraj navedeni
podatki za identifikacijo
ne bodo zadostovali,
vas bomo kontaktirali.
Prizadevamo si ugoditi vsaki vaši zahtevi,
kljub temu nam lahko
v nekaterih primerih
vaša zahteva predstavlja
nesorazmeren napor. V
tem primeru vas bomo
obvestili, skladno z
Uredbo o varstvu osebnih podatkov.

omejitev obdelave		
Zgoraj označite tip zahteve

Opis zahteve:

Način dostave odgovora (elektronski naslov ali po navadni pošti):
Naslov za dostavo odgovora:
Podpis posameznika:
Zahtevo je prejel (izpolni E.ON):

V Ljubljani, dne					

Podpis prejemnika zahteve:

IZJAVA POSAMEZNIKA: Zavedam se, da odgovarjam za vsako prevaro ali poskus prevare, ki bo prijavljena pristojnim organom.
Potrjujem, da razumem pogoje te zahteve in da so vsi podatki, ki sem jih navedel, pravilni. Razumem, da je za obravnavo te
zahteve treba preveriti mojo identiteto in da bom morda kontaktiran z namenom identifikacije podatkov.
Podpis:					

Datum:

E.ON Ljubljana d.o.o. (v nadaljevanju: Dobavitelj) osebne podatke navedene v tem dokumentu, obdeluje v skladu
s Splošno uredbo o varstvu podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Izjavo o varstvu osebnih podatkov
E.ON Ljubljana d.o.o. (v nadaljevanju: Izjava), z namenom obravnave zahteve po uveljavljanju stvarne napake in
izvršitve pravic kupcev.
Več informacij o obdelavi, uporabi in zaščiti vaših osebnih podatkov ter vaših pravicah najdete v Izjavi, ki
predstavlja sestavni del tega obrazca. Prosimo, da pred podpisom obrazca Izjavo skrbno preberete. Aktualna
verzija Izjave je dostopna na sedežu Dobavitelja in objavljena na njegovi spletni strani http://www.e-on.si/izjava-o-varstvu-osebnih-podatkov.
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Podpis:

