
OBVEŠČANJE NA POŠTNI NASLOV
želim prejemati KATALOGE 
(tiskovine, letaki, direktna pošta, …)

ne želim prejemati KATALOGOV 
(tiskovine, letaki, direktna pošta, …)

OBVEŠČANJE na GSM (SMS/multimedijska sporočila) 
GSM ŠTEVILKA:

želim prejemati SMS/MMS 
OBVESTILA – brezplačno!

ne želim prejemati 
SMS/MMS OBVESTIL 

OBVEŠČANJE NA ELEKTRONSKI NASLOV
E-NASLOV:

Za registracijo v spletno trgovino in uporabo aplikacije 
Moj pro�il vpišite svoj e-naslov.

želim prejemati E-OBVESTILA 
na zgoraj naveden elektronski naslov

ne želim prejemati E-OBVESTIL na 
zgoraj navedenem elektronskem naslovu

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s pogoji članstva v klubu Baby Center in jih v celoti sprejemam. Dovoljujem, da podjetje Baby Center obdeluje moje osebne podatke z namenom 
izvajanja neposrednega trženja, za kar lahko uporablja podatke, ki sem jih posredoval na pristopnici, in podatke o opravljenih nakupih, ki jih lahko podjetje uporablja za proučevanje 
nakupovalnih navad in izvajanje ciljnega trženja ter obveščanje o novostih poslovanja in ponudbi Baby Centra in partnerskih podjetij. S tem sem upravičen tudi do prilagojenih ponudb in 
ugodnosti, ki jih bom prejel preko pošte, e-pošte ali preko telefona v obliki klicev ali SMS/MMS sporočil. Izjavljam, da sem seznanjen, da lahko kadarkoli pisno prekličem to izjavo ter od 
upravljavca mojih osebnih podatkov zahtevam, da preneha obdelovati zgoraj navedene podatke, oz. se odjavim od prejemanja reklamnih obvestil. Baby Center se obvezuje, da bo podatke 
obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Obveščanje o ugodnostih
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 Izgubljena ali dodatna kartica

 

NADOMESTNA /DODATNA KARTICA

IZGUBLJENA KARTICA  
Ali želite blokirati izgubljeno kartico?

Številka nove klubske kartice

Številka klubske kartice, ki jo želim blokirati

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s pogoji članstva v klubu Baby Center in jih v celoti sprejemam. Dovoljujem, da podjetje Baby Center obdeluje moje osebne podatke z 
namenom izvajanja neposrednega trženja, za kar lahko uporablja podatke, ki sem jih posredoval na pristopnici, in podatke o opravljenih nakupih, ki jih lahko podjetje uporablja za 
proučevanje nakupovalnih navad in izvajanje ciljnega trženja ter obveščanje o novostih poslovanja in ponudbi Baby Centra in partnerskih podjetij. S tem sem upravičen tudi do 
prilagojenih ponudb in ugodnosti, ki jih bom prejel preko pošte, e-pošte ali preko telefona v obliki klicev ali SMS/MMS sporočil.  Izjavljam, da sem seznanjen, da se že pridobljene 
ugodnosti s stare kartice kluba Baby Center, ki sem jih pridobil, in ki do trenutka blokade/deaktivacije le-te še niso bile koriščenje s strani kateregakoli imetnika kartice kluba Baby 
Center ali tretje osebe, avtomatsko prenesejo na novo kartico v roku 20 (dvajsetih) dni od aktivacije nove kartice. Izjavljam, da sem seznanjen, da lahko kadarkoli pisno prekličem to 
izjavo ter od upravljavca mojih osebnih podatkov zahtevam, da preneha obdelovati zgoraj navedene podatke, oz. se odjavim od prejemanja reklamnih obvestil. Baby Center se 
obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Izčlanitev iz Kluba Baby Center
       nepreklicno se izčlanjujem iz kluba Baby Center. S podpisom potrjujem, da  

 sem  seznanjen s posledicami prenehanja članstva v klubu Baby Center v 
skladu s Splošnimi pravili poslovanja kluba Baby Center. Prav tako sem seznanjen, da se 
morebitni še neizkoriščeni bonusi na kartici kluba Baby Center s prenehanjem članstva 
nepovratno izničijo in jih naknadno ni mogoče izkoristiti.

NALEPITE KARTICO 
KLUBA BABY CENTER,
KI JE NE ŽELITE VEČ 

UPORABLJATI



Izpolni trgovina Baby Center

KLUB

Prosimo, da obrazec izpolnite čitljivo in z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. 
Osenčeni podatki označeni z * so obvezni!

*ŠTEVILKA KARTICE 

*Obstoječi podatki na kartici Kluba Baby Center 
*IME: *PRIIMEK:

*ULICA: *POŠTNA  ŠTEVILKA: *KRAJ:

*DRŽAVA: *GSM ALI TELEFONSKA ŠTEVILKA:
Prosimo, vpišite svojo GSM/telefonsko številko, 
na katero vas lahko kontaktiramo v 
primeru dodatnih vprašanj.
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Sprememba imena ali priimka
NAPAČNO IME

Sprememba osebnih podatkov

PRAVILNO IME

STARI PRIIMEK NOVI PRIIMEK

Sprememba naslova
NOVI NASLOV POŠTNA ŠTEVILKA KRAJ

DRŽAVA

Podatki o družinskih članih
PRIČAKUJETE OTROKA PREDVIDENI DATUM PORODA (DD.MM.LL)

DA NE

ROJSTNI DATUMIME IN PRIIMEK OTROKA

DATUM VNOSA: PODPIS ODGOVORNE OSEBE:POSLOVNA ENOTA PE:
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