ZEPTER VELIKA NAGRADNA IGRA

“4 ELEMENTI”
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Poklanjamo 4 vikend pakete razvajanja s polpenzionom
za dve osebi v hotelu z minimalno 4 zvezdicami v 4 elementih

Voda–slovenske terme / Zrak–Kranjska Gora / Svetloba–Portorož
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Nagradni kupon za žrebanje – nagradna igra »4 elementi«
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Izrecno soglašam z uporabo in obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja s strani organizatorja nagradne igre preko vseh komunikacijskih kanalov. Seznanjen(a) sem, da lahko
Izbrani
izdelek:
* Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko e-pošte. V kolikor se izbrani nagrajenci v osmih dneh
svoje soglasje kadarkoli umaknem s pisno izjavo organizatorju nagradne igre. Preklic privolitve ne vpliva na
Izbrani izdelek:
od prejetja sporočila po e-pošti o prejeti nagradi ne bodo odzvali podjetju Zepter Slovenica d.o.o., lahko
zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Seznanjen(a) sem, da lahko od upravljavca kadarkoli zahtevam dostop do osebnih podatkov in
organizator izžreba novega nagrajenca/novo nagrajenko. ** S podpisom dovoljujem, da podjetje Zepter
popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z mojimi osebnimi podatki, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice
Slovenica d.o.o., hrani in uporablja moje osebne podatke za namene neposrednega trženja (obveščanje po pošti, telefonski klici, elektronska
do prenosljivosti podatkov, vse skladno z določbami ZVOP-1 in GDPR.
pošta in preko drugih telekomunikacijskih sredstev). Na ta način bom obveščen o novostih poslovanja in ponudbi podjetja Zepter in poslovnih
Seznanjen(a) sem s svojo pravico, da vložim pritožbo pri nadzornem organu v državi, kjer imam običajno prebivališče, v kateri je moj kraj dela ali
partnerjev. Izjavljam, da sem seznanjen, da lahko kadarkoli pisno prekličem obdelavo mojih osebnih podatkov in se odjavim od prejemanja
v kateri je prišlo do domnevne kršitve, če menim, da obdelava osebnih podatkov po predmetni privolitvi krši določila GDPR. Osebni podatki se
obvestil neposrednega trženja.
zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 5 let od
Organizator
nagradne
Zepter Slovenica
d.o.o., Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec
podaje tega soglasja.
Po temigre
jih bojeupravljavec
trajno izbrisal.

Organizator nagradne igre je Zepter Slovenica d.o.o., Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec

