
Ime in priimek:

Naslov:

 
Pošta in poštna številka:                 

 
E-pošta:

Žrebanje nagradne igre bo 22. 4. 2022. Več informacij o nagradni igri najdete na spletni strani www.grawe.si/nagradne-igre

 Mobilni telefon:

 

 

KUPON ZA NAGRADNO IGRO: Karte za 5. Robinov koncert

Datum:                                                      Podpis:

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva 39, 2000 Maribor (upravljavec) se obvezuje, da bo podatke obdelovala in varovala v skladu z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov in določbami Zakona o zavarovalništvu, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 
Upravljavec obdeluje moje kontaktne podatke (kot so na primer: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-pošta) za namen neposrednega 
trženja, ki zajema: občasno obveščanje o novostih in prodajnih akcijah, pošiljanje ponudb in reklam,obveščanje o nagradnih igrah, katerih 
organizator je zavarovalnica. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi 
kadarkoli prekličete z zahtevo za preklic na e-pošto pooblascenec.vop@grawe.si. Poleg tega imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do 
popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje 
omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb Vas prosimo, da se obrnete na naslov zavarovalnice, s pripisom Pooblaščenec za varstvo osebnih 
podatkov, ali na e-pošto pooblascenec.vop@grawe.si. Če na vašo zahtevo ne boste dobili pravočasnega odgovora ali boste mnenja, da je bila 
vaša zahteva neupravičeno zavrnjena, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana. Vaše osebne 
podatke lahko za izvajanje zgoraj opredeljenih namenov posredujemo tudi tretjim osebam (zaupanja vredni pogodbeni obdelovalci, 
pozavarovalnice, sozavarovalnice, zavarovalni zastopniki, nadzorni organi, sodišča in druge tretje osebe), ki podatke obdelujejo v našem imenu 
in za naš račun. Osebne podatke, ki ste jih posredovali za namen izvajanja neposrednega trženja hranimo do vašega preklica. Podatki se nato 
zbrišejo, uničijo, blokirajo oz. anonimizirajo.

  Opombe:

Strinjam se z obdelovanjem osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in kanali 
obveščanja (prosimo, da vpišete podatke kom. kanala, preko katerega želite, da vas 
kontaktiramo: naslov stalnega prebivališča, telefon ali e-pošta).

Ne strinjam se z obdelovanjem osebnih podatkov za namen 
neposrednega trženja.

OBVEZNO OZNAČITE:

       Ime in priimek zastopnika:               Kontna številka:

!

Sodelujte v nagradni igri in z nekaj sreče
zadenite eno izmed privlačnih nagrad:

            vstopnic za 
            5. ROBINOV KONCERT

Več informacij na grawe.si
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