PRISTOPNICA
PODJETJE ________________________________________________________
NASLOV _________________________________________________________
KRAJ ___________________________DRŽAVA __________________________
ELEKTRONSKI NASLOV ______________________________________________
TELEFON _________________________________________________________
ODGOVORNA OSEBA ( TISKANE ČRKE ) _________________________________
PODPIS ODGOVORNE OSEBE : ___________________________ DATUM __________

IZPOLNI ODGOVORNA OSEBA V POSLOVALNICI ALPEKS :
POSLOVNA ENOTA : _______________________________
IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE _____________________
PODPIS ODGOVORNE OSEBE ___________________________
ŠT. KARTICE : _______________________________________
IZJAVA:
S podpisom dovoljujem in
□ SE STRINJAM, da se podatki z mojega pristopnega obrazca shranjujejo in obdelujejo za izvajanje neposrednega trženja in
obveščanja o novostih podjetja Alpeks, d.o.o.
Strinjam se s pravili za izdajo in uporabo kartice zvestobe ALPI. Dovoljujem, da ALPEKS, d.o.o. kot upravljavec zbirke
osebnih podatkov ( el. naslov, telefon, ime odgovorne osebe ) le-te obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Podatki o nakupih se zbirajo z namenom prilagoditve ponudbe vsakemu posamezniku.
Vsi podatki se lahko uporabljajo za naslednje namene: statistične obdelave , trženjske raziskave, pošiljanje oglasnega
gradiva, vabil, spremljanje nakupovalnih vsebin kupcev, telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje. Uporabnik osebnih
podatkov je ALPEKS, d.o.o.
Zbiranje osebnih podatkov je prostovoljno. Pri upravljavcu lahko kadarkoli pisno zahteva začasno ali trajno prenehanje
uporabe podatkov. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh preprečiti uporabo osebnih podatkov v te namene in
o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Blokirani podatki se hranijo še 5 let, nato pa izbrišejo. Če imetnik
kartice ni aktiven, se njegovi osebni podatki izbrišejo

□ SE NE STRINJAM
SPLOŠNA PRAVILA
Splošna pravila o izdaji in uporabi kartice
Kartico izdaja podjetje Alpeks, d.o.o.
Imetnik kartice je _______________________
Kartica ni prenosljiva.
Imetnik kartice sprejme pogoje članstva. Ta sporazum lahko imetnik prekliče kadarkoli. Ob prenehanju
sodelovanja kartico oddajte v poslovalnici Alpeks, d.o.o.
Imetnik kartice mora izdajatelju pisno posredovati spremembe podatkov
Alpeks, d.o.o. ne odgovarja za izgubo ali krajo kartice
Izdajatelj kartice lahko spreminja pravilo za izdajo in uporabo kartice, o spremembah pa je dolžan predhodno
obvestiti vse imetnike
Alpeks, d.o.o. si pridržuje pravico do odvzema kartice, v primeru zlorabe.
Nepooblaščena in nezakonita uporaba kartice je kazniva
Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Celju.

