
 

 

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov Domplan, d.d., PE Energetika 

Izjava za privolitev obdelave osebnih podatkov 
Če želite, da vas obveščamo o naših prodajnih akcijah označite tista prazna okenca, kjer se 
strinjate z vsebino: 

         Želim, da me obveščate o: 
        (ustrezno označite) 

                Želim, da me obveščate prek: 
 

 

☐ ,        ☐ klasične pošte 
 

☐        ☐   elektronske pošte 

 

☐        ☐ SMS sporočil 

        ☐ klicev 

 

Prosimo vas za ustrezno izpolnjeno izjavo. Izjava je prostovoljna in je namenjena za uporabo zgoraj 
vpisanih podatkov za označene namene in po zgoraj označenih komunikacijskih kanalih.  

Vaša izjava je prostovoljna in jo lahko kadarkoli prekličete na enak način, kot ste jo podali oziroma nam 
sporočite spremembo podatkov. z vašimi podatki iz izjave bomo ravnali v skladu s predpisi o varstvu 
osebnih podatkov in le za namene, navedene v tej izjavi do prenehanja namena, za katerega je bila 
izjava dana oziroma najkasneje do pisnega preklica izjave. 

Podpisani ima pravico da dostopa do svojih osebnih podatkov in namena obdelave, vrste zadevnih 
osebnih podatkov, uporabnikov ali kategorij uporabnikov, da od upravljavca zahteva popravek ali izbris 
osebnih podatkov, da od upravljavca zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi, 
da zahteva od upravljavca, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke, dopolni 
nepopolne osebne podatke, da zahteva, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega 
upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo, in pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem 
organu.  

Pisne vloge in zahtevke lahko pošljem na Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj, s pripisom 
»za OP Domplan« ali po elektronski pošti na naslov osebni.podatki@domplan.si.  

Seznanjen sem, da lahko več o tem, kako družba Domplan, d.d., PE Energetika ravna z osebnimi 
podatki preberem v dokumentu Politika varstva osebnih podatkov Domplan, d.d., PE Energetika, ki je 
dostopna na spletni strani družbe Domplan, d.d. 

V __________________, dne: _______ 

                     Ime in priimek: ____________________________                                                                                                                      

                                                                          Podpis: _____________________________ 

Splošno komuniciranje in obveščanje o novostih, 
ugodnostih trženjskih akcijah, spremembah cen, 
dogodkih, nagradnih igrah in drugih novicah. 

Obveščanje o ugodnostih, akcijah, 
spremembah cen, dogodkih in novostih 

Anketiranje in sodelovanje v raziskavah za 
preverjanje zadovoljstva in uporabe storitev, z 
namenom izboljšanja ponudbe 


