POOBLASTILO
O NEPOSREDNEM
OBVEŠČANJU NA
ELEKTRONSKI NASLOV

DOKUMENT ID (Izpolni ALTA Skladi d.d.)

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana,
telefon: 01 3 200 400, faks: 01 3 200 401, e-pošta: skladi@alta.si, spletna stran: www.alta.si
PROSIMO, DA RUBRIKE IZPOLNJUJETE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI IN JIH PO POTREBI OZNAČITE S KRIŽCEM!

VLAGATELJ
Davčna številka
Ime in priimek/Naziv
E-pošta za namene medsebojnega poslovanja

IZJAVA/SOGLASJE/POOBLASTILO VLAGATELJA Podpisani se strinjam z načinom dostave podatkov na trajnem nosilcu podatkov, ki ni tiskovina in želim obračune o

nakupu, izplačilu in prenosu investicijskih kuponov ter izpiske o stanju ter vsa ostala obvestila in dokumentacijo družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., prejemati v elektronski
obliki na naslov, določen za namene medsebojnega poslovanja. Želim, da navedeni podatki veljajo za vse že podpisane pristopne izjave pri ALTA Skladi, družbi za upravljanje, d.d..
Potrjujem tudi, da se to šteje za običajen način izmenjave podatkov med menoj in družbo za upravljanje. Seznanjen sem, da sem dolžan skrbeti za veljavnost in ažurnost posredovanih
podatkov in da moram posredovati pisno zahtevo za preklic takšnega načina obveščanja.
Družbi ALTA Skladi d.d. izrecno in nepreklicno dovoljujem, da se vsi zbrani Podatki uporabljajo za izmenjavo, hrambo in obdelavo osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004 s spremembami; v nadaljevanju: ZVOP-1), vse v zvezi z imetništvom enot podsklada. Zavezujem se, da bom vsako spremembo navedenih
podatkov takoj pisno sporočil družbi ALTA Skladi d.d.
Hkrati družbi ALTA Skladi d.d. izrecno dovoljujem uporabo mojih osebnih podatkov, vključno z občutljivimi osebnimi podatki, zbranih s tem ali drugimi pisnimi dokumenti, za potrebe
obvladovanja tveganja ter za potrebe drugega obdelovanja osebnih podatkov v skladu z ZVOP-1 in za potrebe neposrednega trženja storitev in produktov družbe ALTA Skladi d.d. ter
storitev in produktov drugih družb v Skupini ALTA (ki so objavljene na spletni strani http://www.alta.si/) tudi preko elektronskih in drugih telekomunikacijskih sredstev, ter posredovanje
vseh mojih osebnih podatkov ostalim družbam v Skupini ALTA (ALTA Invest d.d., ALTA Skupina d.d., ALTA Svetovanje d.o.o., vse na Železna cesta 18 v Ljubljani, in druge družbe v
skupini, kot so vsakokrat objavljene na spletni strani www.alta.si, kjer so razvidni tudi ostali podatki o navedenih upravljavcih osebnih podatkov) za namene trženja storitev in produktov
družb v skupini ALTA, za vodenje skupnih baz podatkov, za vodenje statistike, razvrščanja strank in vse druge namene, pomembne za ustrezno izvajanje poslovnih in drugih procesov
družb v Skupini ALTA ter z namenom boljšega opravljanja storitev za stranke, pri čemer izrecno izjavljam, da lahko dano soglasje kadarkoli prekličem s pisno izjavo vsaki izmed prej
navedenih družb v Skupini ALTA.

Kraj in datum

Podpis vlagatelja/pooblaščene osebe/zakonitega zastopnika

