
VLOGA ZA IZDAJO eRAČUNA - pravne osebe

Izdajatelj eRačuna: KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu ali na info@ko-cerod.si. 

Prejemnik eRačuna: 

*naziv podjetja
*naslov / sedež

*poštna številka in kraj
*davčna številka
*matična številka
**elektronski naslov 
*telefon
***bančni račun prejemnika eRačuna SI56

(*obvezen podatek) 
(**obvezen podatek, v kolikor prejemnik eRačuna izbere možnost prejemanja eRačuna na elektronski naslov)  
(***obvezen podatek, v kolikor prejemnik eRačuna izbere možnost prejemanja eRačuna v elektronsko banko) 

ŠIFRA KUPCA**** 
(****Vpišite šifro kupca iz prejetega računa. Najdete jo v zgornjem levem kotu računa. Vnos pravilne šifre je obvezen.) 

S podpisom te vloge soglašam, da mi izdajatelj eRačuna posreduje račun ter morebitni opomin ali izpisek 
odprtih postavk v elektronski obliki (obvezno označite): 

  NA ELEKTRONSKI NASLOV 

  V ELEKTRONSKO BANKO 

S podpisom te vloge potrjujemo, da smo seznanjeni s Splošnimi pogoji za poslovanje z eRačunom 
(dostopni na www.ko-cerod.si ) ter se zavezujemo, da bomo izdajatelja eRačunov redno obveščali o 
vseh spremembah podatkov. S podpisom te vloge se hkrati odpovedujemo prejemanju papirnatega 
računa. 
S svojim podpisom tega dokumenta jamčimo za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov in izjavljamo, da dajemo podjetju KOCEROD, družba za 
ravnanje z odpadki d.o.o. izrecno privolitev za obdelavo vpisanih podatkov za namen za namen poslovanja z eRačuni. KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki 
d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namen, za katerega so bili dani, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja varstva 
osebnih podatkov, in samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani. Seznanjeni smo, da imamo glede naših podatkov 
pravico seznanitve, popravka, dopolnitve, omejitve obdelave, preklica in izbrisa (razen, če je obdelava podatkov potrebna za izpolnjevanje zakonskih ali 
pogodbenih obveznosti), prenosljivosti, in sicer s podajo pisnega zahtevka na elektronski naslov vesna.skudnik@ko-cerod.si; pravico do vložitve pritožbe pri 
nadzornemu organu; seznanjeni smo tudi, da lahko podjetje naše podatke posreduje svojim pogodbenim obdelovalcev, ki za podjetje izvajajo pogodbene 
aktivnosti (distributerji pošiljk, razvijalci in vzdrževalci informacijskih rešitev) in ki hkrati zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov. Več 
informacij o politiki varstva osebnih podatkov podjetja prejmete na spletni strani www.ko-cerod.si. 

Kraj, datum in podpis vloge:  _________________________       ____________    _______________ 
kraj  datum  podpis 

Datum prejema, podpis odgovorne osebe in žig:  ____________   
(izpolni izdajatelj eRačuna)  datum  

 __________________  
         podpis  

žig 

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov: 
KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri 
Slovenj Gradcu ali na info@ko-cerod.si. 

*ime in priimek odgovorne osebe
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