Podatki o članu (obnovitev)

Varstvo osebnih podatkov

Številka kartice _________________________________________

Od 25.maja 2018 je potrebno uporabljati Splošno uredbo o varstvu
osebnih podatkov, katere cilj je zaščita in nadzor nad osebnimi podatki ter
dvig ravni varstva osebnih podatkov v EU.

Ime in priimek __________________________________________
Ulica in hišna številka ____________________________________
Poštna številka in kraj ____________________________________
Datum rojstva __________________

spol ________________

Številka mobilnega telefona ______________________________
Elektronski naslov ______________________________________

Da boste lahko tudi v bodoče koristili ugodnosti, ki jih prinaša članstvo vas
prosimo, da podate privolitev in soglasja.
Potrjujem, da si vsi navedeni podatki resnični in da sem seznanjen/a ter se
strinjam s splošnimi pogoji poslovanja objavljenimi naspletni strani
http://www.izoles.si in se strinjam, da moje zgoraj navedene osebne
podatke uporabite za namen neposrednega trženja
Soglašam, da lahko pošiljate promocijsko gradivo in meni prilagojeno
posebno ponudbo

Vaše zbrane podatke potrebujemo da:
- jih obdelujemo in hranimo za namen zagotavljanja pravic iz imetništva
WEE kartice.
- boste z nakupi zbirali WEE denar in boste lahko unovčili zbrane ugodnosti
- vas občasno pozovemo k anketiranju o zadovoljstvu kupcev ali o
posameznih kupljenih izdelkih
- vas lahko po izbranih komunikacijskih kanalih obveščamo o ponudbi,
dogodkih in ugodnostih
- jih uporabimo kadar to zahteva zakon ali v zvezi s pravnim postopkom ali
spori.
Spoštujemo vašo zasebnost in z vašimi osebnimi podatki ravnamo nadvse
skrbno in odgovorno ter v skladu z veljavno zakonodajo in želimo da veste:
-da lahko kadarkoli pisno na naslov Panatop d.o.o., Šmartno ob Dreti 70,
3341 Šmartno ob Dreti ali preko elektronske pošte panatop@telemach.net
prekličete dano privolitev
- da bomo zgoraj navedene osebne podatke na podlagi privolitve hranili do
preklica privolitve

_____________________________________________________________
Soglašam, da me o vsem zbranem, akcijah, novostih in posebnih ponudbah
obveščate
_____________________________________________________________

Podatki o kartici WEE (izpolni odgovorna oseba v trgovini)
Datum: _______________________
Poslovna enota: ________________________
Podpis odgovorne osebe: _____________________________

Podatki o članu (obnovitev)
Številka kartice _________________________________________
Ime in priimek __________________________________________
Ulica in hišna številka ____________________________________
Poštna številka in kraj ____________________________________
Datum rojstva __________________

spol ________________

Številka mobilnega telefona ______________________________
Elektronski naslov ______________________________________

Da boste lahko tudi v bodoče koristili ugodnosti, ki jih prinaša članstvo vas
prosimo, da podate privolitev in soglasja.
Potrjujem, da si vsi navedeni podatki resnični in da sem seznanjen/a ter se
strinjam s splošnimi pogoji poslovanja objavljenimi naspletni strani
http://www.izoles.si in se strinjam, da moje zgoraj navedene osebne
podatke uporabite za namen neposrednega trženja
Soglašam, da lahko pošiljate promocijsko gradivo in meni prilagojeno
posebno ponudbo

Varstvo osebnih podatkov
Od 25.maja 2018 je potrebno uporabljati Splošno uredbo o varstvu
osebnih podatkov, katere cilj je zaščita in nadzor nad osebnimi podatki ter
dvig ravni varstva osebnih podatkov v EU.
Vaše zbrane podatke potrebujemo da:
- jih obdelujemo in hranimo za namen zagotavljanja pravic iz imetništva
WEE kartice.
- boste z nakupi zbirali WEE denar in boste lahko unovčili zbrane ugodnosti
- vas občasno pozovemo k anketiranju o zadovoljstvu kupcev ali o
posameznih kupljenih izdelkih
- vas lahko po izbranih komunikacijskih kanalih obveščamo o ponudbi,
dogodkih in ugodnostih
- jih uporabimo kadar to zahteva zakon ali v zvezi s pravnim postopkom ali
spori.
Spoštujemo vašo zasebnost in z vašimi osebnimi podatki ravnamo nadvse
skrbno in odgovorno ter v skladu z veljavno zakonodajo in želimo da veste:
-da lahko kadarkoli pisno na naslov Panatop d.o.o., Šmartno ob Dreti 70,
3341 Šmartno ob Dreti ali preko elektronske pošte panatop@telemach.net
prekličete dano privolitev
- da bomo zgoraj navedene osebne podatke na podlagi privolitve hranili do
preklica privolitve

_____________________________________________________________
Soglašam, da me o vsem zbranem, akcijah, novostih in posebnih ponudbah
obveščate
_____________________________________________________________

Podatki o kartici WEE (izpolni odgovorna oseba v trgovini)
Datum: _______________________
Poslovna enota: ________________________
Podpis odgovorne osebe: _____________________________

