
KLUB
Prosimo, da obrazec izpolnite čitljivo in z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

 *Obvezni podatki.

ENOTNI OBRAZEC

*Poštna številka

*Ulica 

*Država

*Ime

*Kraj

*Hišna številka

*Priimek

GSM številka

*Številka kartice

Številka klubske kartice, 
ki jo želite blokirati

Obstoječi podatki na kartici Kluba Baby Center 

Prosimo, vpišite svojo GSM številko, 
na katero vas lahko kontaktiramo 
v primeru dodatnih vprašanj.

Koda partnerja
(izpolni trgovina)

Datum

Vloga je bila sprejeta  v PE Kraj

Podpis odgovorne osebe

 Izgubljena ali dodatna kartica

Izčlanitev iz Kluba Baby Center
      

Izgubljena kartica  
Ali želite blokirati izgubljeno kartico?

Številka nove klubske 
kartice

 

Nadomestna /dodatna kartica

Potrjujem, da sam seznanjen s pogoji članstva v Klubu Baby Center in jih v celoti 
sprejemam. Dovoljujem, da podjetje Baby Center obdeluje podatke, navedene na 
pristopnici (ime, priimek, naslov, GSM, elektronski naslov) za namene zagotavljanja pravic 
in ugodnosti članstva: popusti in klub cene, obveščanje o posebnih ponudbah in novostih, 
neposredno trženje, reševanje morebitnih težav pred in po opravljenom nakupu, 
reševanje reklamacij ter izvajanje anket. Dovoljujem, da podjetje Baby Center podatke o 
opravljenih nakupih uporablja za analiziranje in preučevanje nakupovalnih navad in 
izvajanje ciljnega trženja z namenom upravičenosti do prilagojenih ponudb in ugodnosti.

DA, 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.

*Podpis člana kluba

KrajDatum

*Podpis člana kluba

KrajDatum

Nalepite kartico Kluba Baby Center,
ki je ne želite več uporabljati



*Poštna številka

*Ulica 

*Država

*Staro ime

*Kraj

*Hišna številka

*Stari priimek

Sprememba osebnih podatkov
Sprememba imena in priimka

Sprememba naslova

Obveščanje na  domači naslov

*Novi priimek

Elektronski naslov

*Novo ime

Če želite, da za rojstni dan razveselimo vašega otroka, vpišite njegove 
podatke in označite soglasje: 

Obveščanje

DA, soglašam z uporabo navedenih podatkov otrok/a (ime, priimek, datum rojstva) z 
namenom izvajanja promocijskih aktivnosti podjetja Baby Center, in sicer preko označenih 
kanalov obveščanja.

Datum rojstva

Ime in priimek otroka

Datum rojstva

Ime in priimek otroka

Datum rojstva

Ime in priimek otroka

Datum rojstva

Ime in priimek otroka

(dd.mm.llll)

(dd.mm.llll)

(dd.mm.llll)

(dd.mm.llll)

1

2

3

4

Obveščanje na GSM številko

GSM številka

Obveščanje na elektronski naslov

Potrjujem, da sam seznanjen s pogoji članstva v Klubu Baby Center in jih v celoti 
sprejemam. Dovoljujem, da podjetje Baby Center obdeluje podatke, navedene na 
pristopnici (ime, priimek, naslov, GSM, elektronski naslov) za namene zagotavljanja pravic 
in ugodnosti članstva: popusti in klub cene, obveščanje o posebnih ponudbah in novostih, 
neposredno trženje, reševanje morebitnih težav pred in po opravljenom nakupu, 
reševanje reklamacij ter izvajanje anket. Dovoljujem, da podjetje Baby Center podatke o 
opravljenih nakupih uporablja za analiziranje in preučevanje nakupovalnih navad in 
izvajanje ciljnega trženja z namenom upravičenosti do prilagojenih ponudb in ugodnosti.

*Podpis člana kluba

KrajDatum

DA, z zgornjim elektronskim naslovom se želim registrirati v spletno trgovino in 
uporabljati aplikacijo Moj pro�il.


