PRIJAVA ŠTEVILA ALI SPREMEMBE ŠTEVILA UPORABNIKOV
POSAMEZNE ENOTE

Naslov posamezne enote:
(kraj, ulica, poštna št., identifikacijska št. posamezne enote)
___________________________________________________________________________
Posamezna enota se uporablja kot (ustrezno obkroži):
1. stanovanje, ki ga uporablja lastnik
2. stanovanje, ki je oddano v najem
3. stanovanje, ki je prazno ali se uporablja občasno
4. poslovni prostor
5. poslovni prostor, oddan v najem.
Naslov lastnika posamezne enote:
(kraj, ulica, poštna št., naziv in sedež pravne osebe)
___________________________________________________________________________
Lastnik ali najemnik:
(ime, priimek, naziv in sedež pravne osebe)
____________________________________________ Telefon: _______________________

Izjavljam, da posamezno enoto od dne ______________________ dalje uporablja
___________ uporabnikov in da v posamezni enoti biva _________ psov. S svojim
podpisom jamčim za verodostojnost podatkov.
Ta izjava se uporablja za obračun vseh obratovalnih stroškov, ki se delijo v večstanovanjski
stavbi na podlagi merila delitve stroškov po številu uporabnikov. Če je posamezna enota
prazna ali se uporablja občasno, manj kot 15 dni v mesecu, se šteje, da jo uporablja en
uporabnik.
Dovoljujem in pooblaščam družbo KSP d. d. Sežana, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1),
Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR) in v skladu z lastnimi pravni akti,
moje osebne podatke obdeluje z namenom izvajanja dejavnosti družbe. Soglašam, da pridobiva moje osebne
podatke oziroma dodatno dokumentacijo pri ustreznih organih, institucijah.
KSP d. d. Sežana bo z vašimi osebnimi podatki ravnalo odgovorno in jih bo obdelovalo zgolj za namene izvajanja
dejavnosti družbe. Vprašanja, povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali za uresničevanje vaših pravic na
podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, lahko kadarkoli naslovite na pooblaščeno osebo za
varstvo podatkov po elektronski pošti na naslov info@ksp-sezana.si ali po pošti na naslov KSP d.d. SEŽANA,
Partizanska cesta 2, 6210 Sežana.

Datum:

Podpis lastnika ali najemnika:

______________________

____________________________

Izpolnjen obrazec dostavite po pošti, e-pošti (info@ksp-sezana.si), faksu (05 73 11 201) ali
osebno na sedež upravnika KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d., Partizanska
cesta 2, 6210 Sežana.

