Izjava o odpovedi uporabe storitve eRačun
za pravne in fizične osebe registrirane za opravljanje dejavnosti
Izvajalec in lastnik storitve eRačun PS je Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, ID številka SI25028022 (v nadaljevanju: ponudnik).
Naročnik storitve eRačun PS je pravna oseba ali fizična oseba registrirana za opravljanje dejavnosti navedena v tej pristopni izjavi (v nadaljevanju:
naročnik). Izjava o odpovedi uporabe storitve vsebuje vse potrebne podatke za prekinitev naročniškega ali predplačniškega razmerja za uporabo
storitev eRačun PS..
Pravilno izpolnjeno izjavo o odpovedi uporabe storitve pošljite na naslov Pošta Slovenije d.o.o., Področje informacijske tehnologije – storitev
eRačun, Zagrebška cesta 106, 2000 Maribor.
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PODATKI O NAROČNIKU
Naziv podjetja*:
Naslov podjetja*:
Davčna številka*:

Matična številka:

Zakonit zastopnik*:
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ODPOVEDUJEMO NASLEDNJE STORITVE

Ustrezno označite.
Odpovedujemo storitev eRačun Pošte Slovenije.

☐

naročniško razmerje
Naročniško razmerje zajema storitve:






☐

dostop do spletne aplikacije eRačun PS
dostop in uporaba spletnih servisov (možnost navezave naročnikovega sistema s sistemom eRačun PS)
priprava, upravljanje in posredovanje eRačunov v eSLOG-u
možnost naročila na dodatne storitve eArhiv
podpora uporabnikom

storitev varne hrambe - eArhiv

Zakonit zastopnik naročnika s podpisom jamči za resničnost in pravilnost podatkov ter potrjuje, da odpoveduje uporabo storitev, označenih
zgoraj.
Na podlagi pravilno izpolnjene in potrjene izjave o odpovedi uporabe storitve bo izvajalec prekinil pogodbeno razmerje in odstranil vse
naročnikove podatke v skladu s Splošnimi pogoji za uporabo storitve izmenjave računov v elektronski obliki – eRačun Pošte Slovenije.
Povzetek bistvenih določb:
 Odpovedni rok je en mesec in prične teči, ko izvajalec od naročnika prejeme vlogo o odpovedi uporabe storitve.
 Naročnik je v primeru, da sam odpove naročniško ali predplačniško razmerje, sam odgovoren za prenos podatkov o izdanih in prejetih eračunih iz svojega uporabniškega predala na svoj informacijski sistem v odpovednem roku.
 Izvajalec bo po prekinitvi naročniškega ali predplačniškega razmerja iz kateregakoli razloga ukinil naročnikov uporabniški predal in izbrisal vse
podatke, ki jih uporabniški predal vsebuje, kot je to določeno v splošnih pogojih.
 Naročnik v naročniškem razmerju, ki v okviru storitve eRacun PS uporablja tudi storitev e-hrambe, lahko ob odpovedi naročniškega razmerja
od izvajalca zahteva predajo e-računov, ki jih zanj hrani izvajalec in jim še ni potekel rok hrambe.
 Izvajalec bo naročnikove e-račune in podatke v storitvi e-hrambe hranil še dva meseca od dneva prekinitve naročniškega razmerja, nato pa bo
vse e-račune naročnika v storitvi e-hrambe izbrisal.
Pošta Slovenije bo podatke uporabila zgolj za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ki izhajajo iz naročniškega in predplačniškega razmerja in
bo v celoti upoštevala določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Kraj in datum:

Podpis zakonitega zastopnika:

eRačun Pošte Slovenije: http://eracun.posta.si, E-pošta: eracun@posta.si : 080 44 40

