Pristopnica za osebno kartico Diners Club Golf Card

SPO/01/2019

Izvorna koda:

C 11 4
4 6
2 55
C

OSEBNI PODATKI
g.

ga.

Ime in priimek:

Kraj in država rojstva:

Davčna številka:
Bivališče:

Datum vnesite v
obliki DD.MM.LLLL

Datum rojstva:

lastna hiša

lastno stanovanje

Naslov stalnega prebivališča

pri starših

pri partnerju

Ulica in hišna številka:

Naslov začasnega prebivališča

Poštna številka:

Ulica in hišna številka:

Tel.:
poročen/a

Ali ste lastnik nepremičnine?

Kraj:

Elektronski naslov:

samski/a
da

Kraj:

Poštna številka:

GSM:

Zakonski stan:

najemnik

ločen/a

ne

zunajzakonska skupnost

Druge kartice:

vdovec/vdova

Eurocard/Mastercard

Visa

Število vzdrževanih članov:

Ali želite prejemati varnostni SMS?

da

ne

GSM za prejemanje varnostnih obvestil:
(Varnostni SMS prejmete pri vsakem opravljenem nakupu, razen v primeru obročnega nakupa. Storitev se obračunava po veljavnem ceniku Erste Card, d.o.o.).

PODATKI O PORABI IN PLAČILU
Izbira datuma plačila mesečnega računa:
Vrsta predvidene porabe:

8.

18.

nakupi na prodajnih mestih

Ali želite kartico uporabljati za obročne nakupe?

da

28. v mesecu.

Predvidena vsota mesečne porabe na kartici Diners Club:

dvigi gotovine
ne

nakupi preko spleta

EUR

vse navedeno

Načrtovana vsota za obročni nakup:

EUR

Če ste označili DA, vam bomo poslali dodatno dokumentacijo za aktivacijo storitve Nakupi na obroke. V skladu z ZPotK-2 bomo izvedli vpogled v sistem izmenjave informacij o boniteti oziroma zadolženosti fizičnih oseb (SISBON) in iz njega pridobili
informacije o vaši zadolženosti z namenom ocene vaše kreditne sposobnosti.

Izbira mesečne ali letne članarine:

mesečna članarina

letna članarina

Ali želite prejemati račun v elektronski obliki?

da

ne

Če izberete e-račun, pridobite 1000 nagradih točk.

Vpišite E-naslov:

Račune želim prejemati na:

začasni naslov

stalni naslov

PODATKI O ZAPOSLITVI
Vrsta zaposlitve:

podjetje/javna uprava

lastnik/ca podjetja

samostojni/a podjetnik/ca

Ulica in hišna številka:

Poštna številka:

Delovno mesto:
Skupna delovna doba:
Elektronski naslov:

upokojenec/ka

drugo
Kraj:

Poklic:
GSM:

Višina nakazila na TRR za zadnje tri mesece:

Stopnja izobrazbe:

Telefon:

			

Faks:

Zaposlen/a sem za:
1.

2.

Delodajalec:

nedoločen čas

določen čas, od

do

3.

POTRDITEV POGOJEV
Kraj in datum:

Vaš podpis:

S podpisom pod materialno in kazensko odgovornostjo potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov in podatkov, priloženih k tej pristopnici, ter
sprejemam Pravila in pogoje za članstvo v Diners Clubu (Pravila), ki tvorijo dodatek k pristopnici, oziroma sem se z njimi predhodno seznanil na spletnem
naslovu www.dinersclub.si oz. na sedežu Erste Card d.o.o. Izpolnjena pristopnica skupaj s Pravili tvori okvirno pogodbo med Erste Card d.o.o. in članom
oz. imetnikom kartice, ki začne veljati z dnem, ko Erste Card d.o.o. sprejme člana v članstvo in se sklepa za nedoločen čas. Če se kakšna določila izpolnjene
pristopnice in Pravil ne ujemajo, veljajo določila pristopnice. Sestavni del pogodbe predstavlja tudi vsakokrat veljavni cenik, ki je objavljen na spletni strani
in na sedežu Erste Card d.o.o.

Vljudno vas prosimo, da priložite kopije:
1. Veljavnega osebnega dokumenta z lastnoročnim podpisom čez fotografijo. Erste Card d.o.o. kopijo osebnega dokumenta potrebuje zaradi preverbe točnosti podatkov, navedenih
na tej pristopnici, oz. dokazovanja vaše identitete v postopku odločanja o sprejemu v članstvo in v zvezi z uporabo kartice med trajanjem pogodbenega razmerja. Erste Card d.o.o.
kopije ne bo uporabil za noben drug namen. Erste Card d.o.o. bo na kopiji označil, da gre za kopijo in da kopija ne bo uporabljena za nadaljnje kopiranje, če tega ne boste na kopiji
navedli že sami.
2. -   zadnjih treh plačilnih list – zaposleni v podjetju
-    medletnih poslovnih izkazov – samostojni podjetniki in lastniki podjetij
-    pokojninski odrezek ali odločba o pokojnini, 3 bančni izpiski – upokojenci
Pridržujemo si pravico, da po potrebi zahtevamo dodatno dokumentacijo.
Pristopnico in zahtevano dokumentacijo nam posredujte na naš naslov: Erste Card d.o.o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana (članstvo).
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PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV IN PREJEMANJE MARKETINŠKIH VSEBIN
V Erste Card d.o.o. se zavedamo, da mora biti varovanje vaših podatkov vedno na prvem mestu. Podrobnejše informacije o načinu ravnanja Erste Card d.o.o. z vašimi osebnimi podatki in pravnih podlagah za
njihovo obdelavo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov najdete na naslednji povezavi: www.dinersclub.si/Informacije-za-posameznike.html.
Vaši podatki nam pomagajo nadgrajevati naše storitve, se dogovarjati za boljše ponudbe s prihranki za vas in vam pošiljati vsebino, ki vas zanima. S to privolitvijo bomo s tem namenom uporabili vaše osebne
podatke, ki ste nam jih zaupali, izključno za namene, ki vam to zagotavljajo.
Prosimo, spodaj označite vaše strinjanje s prejemanjem navedenih vsebin oziroma z obdelavo vaših osebnih podatkov s spodaj navedenimi nameni.
1. Seznanite se z našimi ugodnostmi in prihranki.
Če se strinjate s prejemanjem teh obvestil, vam bomo pošiljali informacije ali vas obvestili o naših produktih in storitvah, posebnih pogojih za naše storitve in produkte ter o nagradnih igrah, ki jih izvajamo. To
lahko vključuje tudi splošno ponudbo s popusti ali dodanimi vrednostmi naših partnerjev, ki je dosegljiva članom Diners Cluba.
Vrsta osebnih podatkov: Ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, sociodemografski podatki, spletni piškotki, geolokacijski podatki posameznika ter podatki družbenih omrežij.
Želite prejemati obvestila in informacije o ugodnostih in storitvah Diners Cluba?
Želim

Ne želim

2. Ponudbe, posebej prilagojene vam.
Naše produkte in storitve se trudimo prilagoditi vašim potrebam, zato popuste in ponudbo pripravljamo glede na vaše navade. Najboljši primer za to so personalizirane ponudbe s popusti prodajnih mest, ki
jih pogosto obiskujete oziroma ugodnosti, povezane s proizvodi in storitvami, ki jih najpogosteje uporabljate. Da vam lahko take ugodnosti ponudimo, obdelujemo in analiziramo kaj vas zanima (na primer
prodajna mesta, na katerih najpogosteje uporabite kartico), vaše ravnanje (kdaj najpogosteje uporabljate kartico) in lokacije uporabe kartice, da bi ugotovili, kakšen uporabnik kartice ste. Oblikovanje ponudb,
prilagojenih vam, lahko vključuje tudi avtomatizirano obdelavo vaših osebnih podatkov.
Vrsta osebnih podatkov: Ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, sociodemografski podatki, spletni piškotki, geolokacijski podatki posameznika, podatki družbenih omrežij ter podatki o kanalih in
aplikacijah, ki jih posameznik uporablja, osebni interesi razvidni iz uporabe kartice, čas uporabe kartice, lokacija uporabe kartice.
Želite, da oblikujemo ponudbe, ki so prilagojene vam in vas o njih obveščamo?
Želim

Ne želim

3. Seznanite se s posebno ponudbo naših partnerjev in prihranite.
Če se strinjate s prejemanjem teh obvestil, vam bomo pošiljali informacije ali vas obvestili o posebnih ponudbah s popusti in dodanimi vrednostmi, ki jih za člane Diners Cluba občasno ponudijo ali pripravijo naši
partnerji in prodajna mesta.
Vrsta osebnih podatkov: Ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, sociodemografski podatki, spletni piškotki, geolokacijski podatki posameznika ter podatki družbenih omrežij.
Želite prejemati obvestila o posebni ponudbi naših partnerjev?
Želim

Ne želim

4. Komunikacijski kanali
Obvestila in informacije, ki sem jih izbral/a zgoraj, želim prejemati preko preko naslednjih komunikacijskih kanalov:
elektronska pošta

SMS/MMS

telefon/ GSM

naslovljena pošta

družbena omrežja

po meri spletno oglaševanje

KAKO PREKLICATI PRIVOLITEV?
Erste Card d.o.o. se zaveda pomembnosti varstva osebnih podatkov in se zavezuje, da bo z vašimi osebnimi podatki ravnal v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo, predvsem v skladu z veljavnim
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Privolitve, ki ste jih podali preko tega obrazca, lahko vedno prekličete ali spremenite preko tega obrazca. Vaše privolitve lahko vedno tudi prekličete pisno, s posredovanjem elektronskega sporočila s preklicem
soglasja na naslov: dpo@erstecard.si oziroma po navadni pošti na naslov Erste Card d.o.o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi
privolitve izvajala do njenega preklica.
Erste Card d.o.o. lahko vaše osebne podatke ne glede na preklic privolitve obdeluje tudi na drugih zakonitih pravnih podlagah kot je izvajanje pogodbe zaradi zagotavljanja plačilnih in drugih storitev
imetnikom kartic Diners Club, na zakonski podlagi ali na osnovi zakonitega oz. legitimnega interesa.
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