
 
 

  Obrazec velja od 01.01.2023 dalje do spremembe ali preklica.  

 

 

VLOGA ZA PREJEMANJE E-RAČUNOV PO ELEKTRONSKI POŠTI 

 

Podatki o plačniku računa: 

 

Ime in priimek / Podjetje: _____________________________________________________ 

Ulica in hišna številka: ________________________________________________________ 

Poštna številka in kraj: ________________________________________________________ 

Telefon:  ___________________________________________________________________ 

 

 

Elektronski naslov za prejemanje e-računov: ________________________________________ 

 

 

S podpisom soglašam, da mi izdajatelj e-računa RECINKO D.O.O., pošilja račune za moje mesečne 
obveznosti v elektronski obliki na  elektronski naslov, naveden na tej vlogi. S podpisom jamčim za 
resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov in se zavezujem, da bom izdajatelja e-računov redno 
obveščal o vseh spremembah podatkov (sprememba elektronskega naslova za pošiljanje…..) najkasneje 
v 8 dneh po nastali spremembi. 

 

 

Kraj in datum _____________________________        Podpis plačnika:__________________________ 

 

 

Vlogo nam izpolnjeno in podpisano pošljite na elektronski naslov: upravnik@recinko.si 

 

 

 

 



 
 

  Obrazec velja od 01.01.2023 dalje do spremembe ali preklica.  

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) 
GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 

 
Upravljavec osebnih podatkov: 
• Recinko, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Roška cesta 41, 1330 Kočevje, Slovenija, 
matična številka: 5938104000.  
 
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
• vodenje evidenc: na podlagi točk (b) in (c) 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - 
obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe 
/ obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca, 30. člen Splošne 
uredbe o varstvu podatkov, v zvezi s 3. odstavkom 84. člena Zakona o davku na dodano vrednost, 
ki določa da se mora prejemnik računa strinjati z uporabo elektronskega računa 
 
Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
• podatki iz vloge za prejemanje e-računov po elektronski pošti: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, 
telefonska številka, šifra prejemnika, elektronski naslov za prejemanje e-računov, podpis vlagatelja, kraj 
in datum;  
 
Namen obdelave: 
• pošiljanje e-računov po elektronski pošti, 
Rok hrambe osebnih podatkov: 
• davčno pomembni podatki se hranijo še pet let od dneva, ko bi bilo davek potrebno plačati oz. v primeru 
uvedenih davčnih postopkov proti upravljavcu največ deset let od dneva, ko je zastaranje prvič začelo teči 
na podlagi 1. odstavka 125. člena v zvezi z 7. odstavkom 126. člena Zakona o davčnem postopku  
 
Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov: 
 Finančna uprava RS, 
 na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, 

osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 
 

Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa: 
• osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 
Splošni opis zavarovanja osebnih podatkov: 
 Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Operacijskem 
predpisu in Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. 
 
Uveljavljanje pravic posameznika iz člena 13, 14 in 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov: 
• posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico dostopa do podatkov, pravico do 
popravka, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora in pravico 
do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev 
omenjenih pravic nam prosim posredujte na sedež podjetja oz. na elektronski naslov info@recinko.si.  
Nadaljnja obdelava osebnih podatkov za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani iz 
člena 13(3) Splošne uredbe o varstvu podatkov: 
• osebni podatki niso predmet nadaljnje obdelave za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni 
podatki zbrani. 

 
Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev ter informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in 
predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki iz točke (f) 
člena 13(2), točke (g) člena 14(2) in točke (h) člena 15(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov: 
• osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev. 
 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: 
• za vprašanja, povezana z Evidencami dejavnosti obdelave, se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo 
osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov upravljavca je Inštitut za e-poslovanje, 
regulativo in informatiko, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, pooblascena.oseba@iepri.si. 

 
 

 


