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Soglasje za direktno obremenitev SEPA

Podatki o plačniku

Podatki o lastniku odjemnega mesta, če so drugačni od podatkov plačnika

Način prejema računa

Številka kupca Št. odjemnega mesta

Identifikacijska oznaka banke (SWIFT BIC) 

Številka plačilnega računa – IBAN 

S podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se navedeni osebni podatki uporabljajo za namen direktne obremenitve 
stroškov komunalnih storitev. Komunala Kranj, d.o.o. bo s pridobljenimi podatki ravnala v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi s 
področja varstva osebnih podatkov. Na elektronski naslov info@komunala-kranj.si lahko kadarkoli naslovite zahtevo za vpogled v 
vrsto in obseg obdelave osebnih podatkov na podlagi vašega soglasja ter zahtevate popravek ali popoln izbris oziroma prekličete 
to soglasje (na obrazcu zgoraj označite polje »sprememba« oziroma »ukinitev«). Posredovane podatke bomo hranili do ukinitve/
preklica tega soglasja. Več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov prejmete na spletni strani www.komunala-kranj.si.

Izpolnjen obrazec s prilogo vrnite na naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj ali v 
elektronski obliki na naslov info@komunala-kranj.si.

Prejemnik plačila:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj 
Identifikacijska številka za DDV: SI72495421

Bremenitev:
Bremenitev se izvede 18. dan v mesecu.

Ime in priimek 

Ime in priimek/naziv 

Poštna številka in kraj

Naslov odjemnega mesta

Naslov

E-pošta

Uporabnik odgovarja za pravilnost podatkov.

Vzpostavitev Sprememba Ukinitev

v klasični tiskani obliki po navadni pošti v digitalni obliki na elektronski naslov

Kraj in datum podpisa soglasja Podpis
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