OBRAZEC ZA ODJAVO OD OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebnih podatkov: Relax Turizem d.d., Meža 10, 2370 Dravograd
Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): info@relax.si (Erika Cvetko).
VAŠI OSEBNI PODATKI:
Ime in priimek/naziv: __________________________________________________
Naslov: ______________________________________________
Mobilni telefon: ____________________________________________
Elektronski naslov:____________________________________________

Družba Relax Turizem d.d. namenja veliko skrb varni obdelavi vaših osebnih podatkov, obenem pa vas želi redno
obveščati o novih storitvah družbe, akcijah družbe, novostih pri ponujanju storitev družbe.
Če z naše strani ne želite več prejemati obvestil oziroma se ne strinjate z določenim načinom ali namenom
obdelave vaših osebnih podatkov, prosimo, izpolnite spodnja polja in označite za katere oblike obdelave vaših
osebnih podatkov PREKLICUJETE SVOJE SOGLASJE.
Preklicujem soglasje za naslednje namene in oblike obdelave mojih osebnih podatkov:
o

Prejemanje splošnih novic ter druge oblike neposrednega trženja (obveščanje o novostih in ponudbah
družbe, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah,…): ime in priimek, naslov, mobilni telefon, elektronski
naslov.

o

Za obstoječe člane - vodenje posameznika v Evidenci članov Relax kluba (obveščanje o novostih in
ponudbah družbe ter druge oblike neposrednega trženja, anketiranje, statistična obdelava podatkov,
raziskave trga, ugotavljanje uporabe storitev, vzorčenje,…): ime in priimek, naslov, mobilni telefon,
elektronski naslov, spol, datum rojstva, status, izobrazba, pretekli in aktivni nakupi (rezervacije).

Preklicujem soglasje za komunikacijo preko naslednjih kanalov:
o
o
o

Elektronska pošta in drugi elektronski mediji
Telefonska številka
Navadna pošta

Zavedam se, da si družba Relax Turizem d.d. pridržuje pravico, do identifikacije osebe, ki preklicuje soglasje za
katerikoli namen obdelave osebnih podatkov.
Družba skladno z veljavno zakonodajo izpolnjevalca tega obrazca obvesti o izbranih spremembah.
Ta obrazec za preklic soglasja pravilno izpolnite tako, da izpolnite svoje podatke, označite ustrezna polja odjave
ter napišete datum ter se podpišete.
Pravilno izpolnjen obrazec lahko posredujete bodisi na elektronski naslov info@relax.si bodisi ga pošljite po
pošti (Relax Turizem d.d., Meža 10, 2370 Dravograd) ali osebno dostavite v katerokoli poslovalnico upravljavca.

Kraj in datum:__________________________

Podpis: __________________________________

