OBRAZEC ZA PREKLIC PRIVOLITVE OZ.
ODJAVO OD OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana,
telefon: 01 3 200 300, faks: 01 3 200 301, e-pošta: invest@alta.si, spletna stran: www.alta.si
PROSIMO, DA RUBRIKE IZPOLNJUJETE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI IN JIH PO POTREBI OZNAČITE S KRIŽCEM!

Ime in priimek
Davčna številka
E-pošta

Družba ALTA Invest d.d. določene osebne podatke posameznikov na podlagi njihove privolitve obdeluje za različne namene, predvsem za namene obveščanja o produktih in storitvah,
ki jih trži družba ALTA Invest d.d. Če ne želite, da družba ALTA Invest d.d. v prihodnje obdeluje vaše osebne podatke na podlagi vaše privolitve, vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
in označite za katere namene obdelave osebnih podatkov preklicujete vašo privolitev.

Preklic za posameznike, ki niso stranke družbe ALTA Invest d.d. (nimajo sklenjene pogodbe z družbo ALTA Invest d.d.)
Preklicujem privolitev za naslednje namene obdelave mojih osebnih podatkov:
obveščanje o posebnih akcijah ter storitvah in produktih družbe ALTA Invest d.d. in družbe ALTA Skladi d.d., katere storitve in produkte trži ALTA Invest d.d
Zgornji preklic privolitve velja za komunikacijo preko naslednjih komunikacijskih kanalov:
elektronska pošta in drugi elektronski mediji
telefonska številka
navadna pošta

Za posameznike, ki so stranke družbe ALTA Invest d.d. (imajo sklenjeno pogodbo z družbo ALTA Invest d.d.)
Preklicujem privolitev za naslednje namene obdelave mojih osebnih podatkov:
posredovanje prilagojene ponudbe o produktih in storitvah družbe ALTA Invest d.d. ter ostalih akcijah, dogodkih, ugodnostih in drugih promocijskih aktivnostih družbe ALTA Invest
d.d. (segmentirano in ciljno trženje);
posredovanje ponudbe o produktih in storitvah družbe ALTA Skladi d.d. ter drugih družb, katerih storitve in produkte trži ALTA Invest d.d. ter družb, s katerimi ALTA Invest d.d.
sodeluje oz. je v partnerskem odnosu z njimi in so vsakokrat objavljene na spletni strani www.alta.si (neposredno trženje);
izboljšanje, nadgradnjo in prilagoditev produktov in storitev družbe ALTA Invest d.d. (npr. izvajanje statistične obdelave podatkov, tržnih raziskav, ugotavljanja uporabe storitev,
vzorčenja in anketiranja);
opravljanja poizvedb in pridobivanja oz. preverjanja (ažurnosti) mojih osebnih podatkov, ki so potrebni za izvajanje pogodbenega razmerja, pri pristojnih organih in drugih
upravljavcih zbirk podatkov (npr. Centralni register prebivalstva), in sicer izključno za potrebe pridobitve mojih manjkajočih podatkov oz. posodobitve morebitnih sprememb mojih
podatkov v evidenci strank družbe ALTA Invest.
Zgornji preklic privolitve velja za komunikacijo preko naslednjih komunikacijskih kanalov:
elektronska pošta in drugi elektronski mediji
telefonska številka
navadna pošta

Zahtevam prenehanje obdelave mojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, ki ga družba ALTA Invest d.d. izvaja na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov oz.
Zakona o elektronskih komunikacijah.

S podpisom tega obrazca se zavedam, da ima družba ALTA Invest d.d. pravico, da v primeru dvoma v verodostojnost obrazca oz. identiteto osebe, ki preklicuje privolitev, zahteva
od osebe zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za identiteto osebe. Družba ALTA Invest d.d. skladno z veljavno zakonodajo izpolnjevalca tega obrazca obvesti o izvedenih
spremembah oz. preklicu privolitve.
Pravilno izpolnjen in podpisan obrazec posredujte bodisi na elektronski naslov invest@alta.si bodisi ga pošljite po pošti ali osebno dostavite na sedež družbe ALTA Invest d.d.,
Železna cesta 18, Ljubljana v času uradnih ur.
Seznanjen/a sem, da lahko zgornje privolitve kadarkoli ponovno podam, in sicer tako, da pravilno izpolnim obrazec Privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki je dostopen na
spletni strani www.alta.si in podpisan obrazec posredujem na elektronski naslov invest@alta.si oziroma pošljem po pošti ali osebno dostavim na sedež družbe ALTA Invest d.d.,
Železna cesta 18, Ljubljana, v času uradnih ur
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