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Soglasje za obdelavo osebnih podatkov
ime in priimek:
Naslov :
Davčna številka*:
* Podatek o davčni številki se obdeluje za namen izvedbe identifikacije, na podlagi katere bodo pridobljeni in uporabljeni tudi podatki: telefonska številka, elektronski naslov, naslov.

bob varstvu osebnih podatkov posveča veliko pozornosti. Z osebnimi podatki naših uporabnikov ravnamo z najvišjo skrbnostjo in odgovornostjo ter si tudi na tem področju prizadevamo ponuditi najboljšo uporabniško izkušnjo.
Vaše osebne podatke hranimo in obdelujemo v skladu z Uredbo EU 2016/679 - Splošna uredba o varstvu podatkov. Upravljalec podatkov je A1 Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana. S tem soglasjem lahko izberete med predlaganimi
nameni obdelave vaših osebnih podatkov. Soglasje je prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekličete ali spremenite. Nanaša
se na obdelavo vaših podatkov iz vseh sklenjenih naročniških razmerij, in sicer od podaje soglasja do preklica.
V politiki varstva osebnih podatkov so vam na voljo podrobnejše informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov (https://
www.bob.si/politika-varstva-osebnih-podatkov).
Obveščanje o ponudbi in storitvah
S trinjam se, da me obveščate o ponudbi in storitvah prek vseh spodaj označenih kanalov, kar med drugim pomeni, da
bom med prvimi obveščen o najnovejših bob ponudbah, promocijah in nagradnih igrah.
V primeru, da za obveščanje o ponudbi in storitvah ne želite podati soglasja za obveščanje po vseh komunikacijskih kanalih, spodaj s kljukico označite želene komunikacijske kanale.
SMS/MMS		

Direktna pošta

E-mail		

Digitalni kanali (npr. Facebook, Twitter ipd.)

Klic

Priprava ponudbe, prilagojene mojim uporabniškim navadam
S trinjam se, da mi glede na mojo dosedanjo uporabo storitev, s pomočjo naprednega profiliranja priporočite najprimernejšo ponudbo (npr. pripravite ponudbo z ugodnostmi ali predlagate uporabo novih storitev). Za pripravo ponudbe bomo na primer uporabili podatke o času in trajanju posameznih opravljenih klicev ter obsegu in vzorcu uporabe
prenosa podatkov ali lokacijske podatke. Zasebnost vsebine vaše komunikacije bomo seveda še naprej najskrbneje
varovali.

Kraj in datum: ______________________________________________			 Podpis: _________________________________________

Storitve bob izvaja družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., identifikacijska številka za DDV: SI 60595256, matična številka: 1196332000, SRG1/29430/00.
Okrožno sodišče v Ljubljani, kapital: 38.781.000 EUR, predsednik nadzornega sveta: Alejandro Douglass Plater.

