OBRAZEC ZA SPREMEMBO OSEBNIH PODATKOV
modra in zlata kartica
Prosimo, da podatke vpišete čitljivo in z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

Številka kartice:

STARI PODATKI:

NOVI PODATKI:

Ime in priimek

Ime in priimek:

Ulica in hišna številka:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in pošta:

Poštna številka in pošta:

Elektronski naslov:

Elektronski naslov:

Mobilni telefon:

Mobilni telefon:

Izpolni Nama d. d. Ljubljana
Datum prejema spremembe:
Podpis odgovorne osebe:

Prosimo, obrnite.

Ustreza Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov EU679/2016 – maj 2018

Ker naš program zvestobe temelji na vaših preteklih nakupih in rednemu obveščanju o
bonitetni shemi, vas prosimo, da nam podate privolitev k spodnjim izjavam. Brez vaše
privolitve k 1. izjavi ne moremo izvajati programa zvestobe. Privolitev k 2. izjavi ni pogoj za
izvajanje programa zvestobe.
Strinjam se, da Nama d. d. Ljubljana zbira, obdeluje, posreduje in hrani moje osebne
podatke za namene:

1.

komuniciranja marketinških aktivnosti z menoj s pomočjo elektronskih
medijev (e-mail, … ), mobilnega telefona, družbenih omrežij in klasične
pošte ter statističnih in drugih obdelav z namenom izvajanja storitev;

2. raziskovanja preteklega nakupovalnega obnašanja kupcev in združevanje
podatkov z namenom optimizacije ponudbe in večjega zadovoljstva
kupcev.

Potrjujem, da:
- Sem seznanjen/a s svojimi pravicami v zvezi z mojimi osebnimi podatki, ki so opredeljene
v Splošni uredbi (vpogled, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos, ugovor), vključno s
pravico do preklica gornjih posamičnih privolitev.
- Sem seznanjen/a z možnostjo pritožbe Uradu informacijske pooblaščenke RS, v primerih
kršenja in/ali omejevanja mojih pravic v zvezi z varstvom mojih osebnih podatkov.
- Bom vse pravice iz naslova varstva osebnih podatkov uresničeval/a preko stikov:
(pooblascenec@nama.si, 01/251 62 40 – splošne informacije, osebni kontakt - Info pult
veleblagovnice NAMA). Navedene kontaktne podatke lahko uporabljam tudi za zahtevanje
dodatnih informacij v zvezi z varstvom osebnih podatkov.
- Sem seznanjen/a, da lahko NAMA moje osebne podatke skladno z mojimi posamičnimi
privolitvami posreduje svojim pogodbenim partnerjem, ki za Namo izvajajo posamezne
izločene storitve. Informacije o pogodbenih partnerjih lahko dobite na naslovu
pooblascenec@nama.si.
- Seznanjen/a sem, da vsaka gornja posamična privolitev velja 10 let, šteto od današnjega
dne.
Datum:

Podpis:
Ustreza Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov EU679/2016 – maj 2018

