Privolitev za obdelavo osebnih podatkov
Privolitve za obdelavo osebnih podatkov za spodaj opredeljene namene so prostovoljne, z njimi pa dovolite tiste obdelave vaših osebnih podatkov, ki jih v družbi
Triglav Skladi, d.o.o. (v nadaljevanju: družba) izvajamo s ciljem zasledovanja vaših individualnih interesov.
* Z zvezdico označeni podatki so obvezni, potrebni za identifikacijo posameznika:
Ime in priimek*
Naslov*
Pošta*
Datum rojstva*
Davčna številka
Elektronski naslov
Telefonska številka

Spodaj podpisani soglašam, da lahko družba moje osebne podatke iz zbirk, ki jih vodi¹, obdeluje tudi za naslednje namene:
Označite v okencu pred besedilom:
POPOLNOST, TOČNOST IN AŽURNOST MOJIH PODATKOV
So se vaši podatki spremenili? Bodite še naprej obveščeni! Pri zapisu osebnih podatkov lahko pride do pomote, npr. napačno se zapiše osebno ime, datum
rojstva, davčna št. ipd. Z vašo privolitvijo bomo v primeru dvoma o točnosti podatkov, ki jih vodimo o vas, le-te lahko preverili in pridobili iz uradnih evidenc ter
javnih registrov.
SEGMENTIRANO (NEPOSREDNO) TRŽENJE, VKLJUČNO Z OBLIKOVANJEM PROFILA, ki ga izvaja družba za trženje svojih produktov in storitev in za trženje
produktov in storitev družb Skupine Triglav
Ne veste, kateri produkt izbrati? Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz.
vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih značajskih lastnosti, interesov, navad, potreb, zahtev in želja vam lahko v največji možni meri ponudimo tisto, kar
resnično potrebujete. Lahko vas bomo redno obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki se ukvarjajo s finančnimi storitvami in/ali z zavarovalniško dejavnostjo (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d. d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna
pokojninska družba, d. d. (za popoln, ažuriran seznam družb obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

POSREDOVANJE MOJIH PODATKOV DRUŽBAM V SKUPINI TRIGLAV s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo zavarovalniško dejavnost in/ali nudijo finančne storitve,
za namen obveščanja z meni prilagojenimi ponudbami
Pametno je biti dobro obveščen! Z vašo privolitvijo bomo lahko vaše osebne podatke iz zbirk, ki jih vodimo, vključno z že izoblikovanimi profili, posredovali tudi
drugim družbam v Skupini Triglav, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ter se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo
Zavarovalnica Triglav, d. d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Skupna pokojninska družba, d. d. (za popoln, ažuriran seznam družb obiščite spletno stran
Skupine Triglav, www.triglav.eu), in tako bodo lahko tudi slednje oblikovale ter vas seznanjale s svojimi, vam prilagojenimi ponudbami.
¹V dokumentu »Seznanitev z obdelavo osebnih podatkov« je opredeljeno, katere osebne podatke o Vas vodi družba.
Seznanjen sem, da lahko kadarkoli začasno ali trajno prekličem svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj označene namene ali ugovarjam obdelavi
osebnih podatkov za neposredno trženje.
Seznanjen sem z informacijami o obdelavi osebnih podatkov ter o pravicah, ki jih imam iz naslova varstva osebnih podatkov, ter so opredeljene v dokumentu
Seznanitev z obdelavo osebnih podatkov.
Družba osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi podane privolitve za namene, ki so označeni v obrazcu »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov«, hrani do
preklica privolitve oziroma do prenehanja morebitne druge pravne podlage za hrambo podatkov (npr. zakonska obveznost).
V tem dokumentu so označeni le nameni obdelave osebnih podatkov, s katerimi soglašam s podpisom predmetne privolitve. Morebitne predhodno podane
privolitve, ki niso označene v tem dokumentu, ostanejo v veljavi do morebitnega preklica.
Več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi je dostopnih v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavskladi.si.

Kraj in datum
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