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REGISTRACIJA ZA UPORABO STORITEV
MED GOSTOVANJEM V EU PO DOMAČIH CENAH
PODATKI O PREDPLAČNIŠKEM UPORABNIKU TELEMACH:
Telemach bo posredovane osebne podatke obdeloval za namen izvedbe registracije, do zaključka registracije in v skladu s
Pogoji varovanja osebnih podatkov, ki so na voljo na povezavi https://telemach.si/Binary/12693/Pogoji-varovanja-osebnihpodatkov-3-2020.pdf, ter vsebujejo podrobnejši opis postopkov in pravic, ki jih imate kot posameznik. Za vprašanja v zvezi z
obdelavo osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov Telemacha na dpo@telemach.si ali
po pošti, na Telemach d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče.

Ime in priimek/Naziv podjetja:

   Naslov in hišna št.:

Zakoniti zastopnik družbe (podatek ni obvezen):
Kraj:

   Država:

   Davčna št.:

Vrsta osebnega dokumenta ali drugega dokazila, ki dokazuje običajno prebivališče ali trajne vezi s Slovenijo (dokument iz katerega je razvidno uporabnikovo stalno
ali začasno prebivališče v Sloveniji, račun za storitve, ki se izvajajo v Sloveniji in je njihovo zagotavljanje vezano na določen naslov v Sloveniji, izjavo visokošolske
ustanove o vpisu v redne programe, dokazilo o plačilu lokalnih davkov/glavarin v Sloveniji ali drugimi ustreznimi dokazili).

MOBILNA TELEFONSKA ŠTEVILKA:
Predplačniška telefonska številka 1		

Predplačniška telefonska številka 2		

Predplačniška telefonska številka 3

Predplačniške telefonske številke 4,5,6,7,8,9 in 10 (samo za poslovne uporabnike)

Vsi uporabniki predplačniških storitev Telemach, ki predplačniško telefonsko številko aktivirajo po 01. 10. 2020, se morajo
za uporabo storitev med gostovanjem v EU/EEA po enakih cenah kot v Sloveniji (RLAH) registrirati in izkazati običajno
prebivališče ali trajne vezi s Slovenijo. V nasprotnem primeru se jim storitve zaračunavajo po cenah s pribitki. Uporabnikom,
ki so SIM kartico aktivirali pred 01. 10. 2020 se ni potrebno registrirati in se šteje, da že imajo izkazane trajne vezi.
Skupno število registriranih predplačniških številk na posameznega uporabnika je omejeno:
• na posamezno fizično osebo – zasebnega uporabnika je možno registrirati do največ 3 predplačniške številke Telemach
• na posamezno pravno osebo – poslovnega uporabnika je možno registrirati do največ 10 predplačniških številk Telemach.
Prodajna ponudba predplačniških paketov za koriščenje enot v državah območja EU-tarife po domačih cenah na podlagi
registracije končnega uporabnika, s podrobnejšim opisom pogojev registracije in koriščenja paketov, je na voljo na spletni
strani www.telemach.si.
SOGLASJE ZA REGISTRACIJO UPORABNIKA:
Končni uporabnik izjavljam, da se pri operaterju ponudniku predplačniških mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev
Telemach registriram kot predplačniški končni uporabnik, na podlagi česar lahko uporabljam predplačniške storitve med
gostovanjem v državah območja EU-tarife po domačih cenah.
Izpolnjen obrazec lahko oddate na vseh prodajnih mestih Telemach ali pošljete na naslov Telemach, d.o.o., Naročniška služba,
Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče ali posredujete na e-naslov info@telemach.si.
Vklop registracije bo izveden najkasneje v roku treh (3) delovnih dni od prejema pravilno izpolnjenega in podpisanega obrazca.
Telemach d.o.o. bo posredovane podatke obdeloval za zagotavljanje porabe enot predplačniških paketov v državah območja
EU-tarife po domačih cenah in v skladu s Politiko poštene uporabe (PPU) storitev v EU gostovanju družbe Telemach d.o.o.
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