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April 2020

ZAHTEVA

ZA UPRAVLJANJE Z NAROČNIŠKIM RAZMERJEM
Ta zahteva predstavlja aneks k naročniški pogodbi, opredeljeni po številki naročniškega razmerja, ki se sklene med družbo TELEMACH d. o. o.,
Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče, identifikacijska št. za DDV: SI 66863627, matična št.: 5692229000, ki jo po pooblastilu zastopa
Tomaž Kampuš, član poslovodstva (v nadaljevanju izvajalec oz. Telemach), naročnikom in drugo stranko (če je tako navedeno spodaj)
z namenom spremembe/dopolnitve naročniške pogodbe za elektronske komunikacijske storitve, na način, opredeljen v razdelku Obseg in
vsebina upravljanja in v Prilogah te pogodbe, med drugim v Pojasnilih k prilogi pogodbe o vzpostavitvi naročniškega razmerja in aneksom
k tej pogodbi (kot sledi).

Številka naročniškega razmerja:

NAROČNIK
Ime in Priimek/Naziv podjetja:
Zakoniti zastopnik družbe:
Naslov in hišna številka:

   Poštna št.:

Kontaktna oseba v družbi:

   Tel. št.:

Davčna št:

   Zavezanec za DDV:

   Mesto:
   Mob. št.:

   Matična št. (za pravne osebe):

*E-poštni naslov:
* Podatek ni obvezen

DRUGA STRANKA / SPREMEMBA PODATKOV
Ime in Priimek/Naziv podjetja:
Zakoniti zastopnik družbe:
Naslov in hišna številka:

   Poštna št.:

Kontaktna oseba v družbi:

   Tel. št.:

Davčna št:

   Zavezanec za DDV:

   Mesto:
   Mob. št.:

   Matična št. (za pravne osebe):

*E-poštni naslov:
* Podatek ni obvezen

NASLOV ZA POŠILJANJE RAČUNOV
Ime in Priimek (naslovnik):
Naslov in hišna številka:
E-račun

   Poštna št.:

   Mesto:

Želim prejemati na elektronski naslov:

Želim prejemati E-račun v spletno banko

TRR (IBAN)1:

SMS sporočilo o dostavi E-računa:
1 Izpolnitev v primeru izdaje E-računa z dostavo v aplikacijo spletnega bančništva izbrane banke.
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OBSEG IN VSEBINA UPRAVLJANJA
Pogodbena/i stranka/i se dogovorita/jo, da se za opredeljena naročniška razmerja, izvede:
Prenos naročniškega razmerja ali naročniških razmerij na drugo stranko
Sprememba podatkov o naročniku
Prenos naročniškega razmerja na drugo lokacijo

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pogojev varovanja osebnih podatkov, ki so del Splošne vsebine naročniškega
razmerja in med drugim vsebujejo podrobnejše informacije v zvezi s pravicami posameznika, trajanju obdelave in vrstah obdelovalcev,
ki podatke obdelujejo v imenu in za račun Telemacha.
Telemach v naročniški pogodbi in tej zahtevi vsebovane in za namen sklenitve/spremembe/dopolnitve naročniške pogodbe posredovane
osebne podatke in podatke zbrane na podlagi naročniškega razmerja obdeluje na podlagi zakona, pogodbe ali legitimnega interesa.
Legitimni interes pomeni interes Telemacha, da prilagodi, spremeni, personalizira ali drugače izboljša svoje storitve, izvaja ukrepe za
zaznavo in preprečevanje prevar, za izboljšanje varnosti Telemachovega omrežja in/ali sistemov, pošiljanje sporočil, ki bodo posamezniku
v korist ter analizo učinkovitosti marketinške komunikacije.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da
kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, vključno z oblikovanjem profilov in hkrati kadarkoli ugovarja tudi obdelavi
osebnih podatkov v zvezi z njim za namen neposrednega trženja.

KONČNA DOLOČILA
Poleg predložitve te izpolnjene zahteve mora druga stranka (v primeru prenosa naročniškega razmerja na drugo stranko pa tudi naročnik)
priložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta, ki se hrani za namen verifikacije zahteve največ 3 mesece po podani zahtevi.
Ta aneks stopi v veljavo z dnem podpisa vseh pogodbenih strank in je sestavljen v dveh izvodih, kadar sta strani tega aneksa dve oz. treh
izvodih, kadar je ta aneks tripartiten. O prenosu/spremembi bo pogodbena stranka obveščena na podani elektronski naslov in/ali prek
sporočila SMS.

NAROČNIK

DRUGA STRANKA

Ime in priimek

Ime in priimek

Podpis

Podpis

Kraj in datum

Kraj in datum
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