
Izpolnite podatke:

Ime in priimek          

Naslov           

Poštna številka, pošta         

Datum rojstva           

Telefon/GSM ali e-naslov        

N
-0

07
 (A

1,
 6

/2
01

9)

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen in se strinjam s Pravili in pogoji nagradne igre “NAGRADNA IGRA TEK 4 MOSTOV”. 
Nagradna igra poteka na dogodku “TEK 4 MOSTOV” na dan 15.06.2019. V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, 
ki bodo pravilno izpolnjen nagradni kupon (vpisani vsi zahtevani podatki, vključno s soglasjem za neposredno trženje) oddale v 
poslovalnicah Vzajemne, na promocijskih mestih Vzajemne ali ga poslale po pošti na naslov: Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, 
SI – 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 15. 06. 2019.

ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI JE POTREBNO IZPOLNITI VSE ZGORAJ NAVEDENE PODATKE IN SOGLASJE.

Datum prejema obrazca (izpolni zavarovalnica)                            

Soglasje za neposredno trženje (če spodnje izjave ne podpišete-izberete, to ne pomeni, da ste morebitno predhodno podano privolitev preklicali)
S podpisom - izbiro te izjave dajem Vzajemni do preklica privolitev za obdelavo mojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje na podlagi sklenjenih zavarovalnih pogodb, vključno 
s podatki iz obrazca za ugotavljanje potreb in zahtev, moje vključitve v program Varuh zdravja, sodelovanja pri nagradnih igrah in dogodkih v organizaciji ali soorganizaciji 
Vzajemne (teki, maratoni in drugi dogodki), moje uporabe spletnih storitev Vzajemne, mojih drugih poslovnih interakcij z Vzajemno, brez podatkov o zdravstvenem stanju, 
za namen neposrednega trženja, ki vključuje oblikovanje meni prilagojenih ponudb na podlagi ocenjevanja in predvidevanja mojih interesov, ekonomskega položaja, 
potreb ipd. prek navadne in elektronske pošte, kratkih SMS in MMS sporočil in telefona. 
Seznanjen sem z možnostjo, da lahko dano privolitev kadarkoli prekličem. To lahko storim s pisno izjavo, naslovljeno na Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., 
Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana, oziroma na info@vzajemna.si ali na telefonski številki 080-20-60. Vzajemna bo z obdelavo, ki temelji na preklicani 
privolitvi, prenehala najkasneje v 15 dneh po njenem prejemu.
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NAGRADNA IGRA

TEK 4 MOSTOV

Izpolnjen letak prinesite na 
razstavni prostor Vzajemne na 
dogodku TEK 4 MOSTOV. 
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