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Privolitev posameznikov za obdelavo osebnih podatkov

V primeru, da ne želite podati splošnega soglasja, izberite soglasja za posamezne namene:
Izrecno dovoljujem in soglašam, da upravljavec obdeluje in uporabi pridobljene osebne podatke za:

Seznanjen/-a sem, da lahko privolitev kadar koli umaknem.

Na podlagi Izjave o varovanju osebnih podatkov vas prosimo, da izrazite svojo izrecno voljo glede obdelave 
vaših osebnih podatkov za spodaj navedene namene. Z oznako ustreznih okenc in svojim podpisom na tem 
obrazcu soglašate z obdelavo. Soglasje je podano za namene, ki ste jih izbrali z označitvijo okenca, vpisali 
datum in se podpisali.

Vaši osebni podatki:

Ime in priimek:

Naslov:

Kraj:

Rojstni datum:

E-mail:

Telefon:

Mobilni tel.:

Poštna številka:

DA, izrecno dovoljujem in soglašam, da sme podjetje Butan plin d.d., Ljubljana, kot upravljalec zbirk 
osebnih podatkov, pridobljene podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili predpisov o varstvu 
osebnih podatkov za vse spodaj navedene namene in komunikacijske kanale.

Za upravljanje odnosov in trženje (upravljanje baze podatkov in pošiljanje ponudb) ter izvajanje 
marketinških aktivnosti (oglaševanje) preko različnih komunikacijskih kanalov.

Izvajanje nagradnih iger in sodelovanje pri promocijskih dogodkih, ki vključujejo žrebanja in objavo 
podatkov o izžrebancih ter zbiranje osebnih podatkov na promocijskih dogodkih.

Analiziranje in proučevanje nakupovalnih navad in vedenja strank ter izvajanje dodatnih ponudb.

Kraj in datum: Podpis:
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