
 

 

 

2.0 NADOMESTILO in BLOKADA KARTICE 
(Prosimo, da obrazec izpolnite čitljivo in z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. Podatki označeni z * so obvezni!) 
 

ŠTEVILKA STARE KLUBSKE KARTICE 
(priporočljiv podatek)  
  
Za pridobitev nove kartice kluba Baby Center izpolnite naslednje podatke  z obstoječimi podatki na stari 
kartici: 
       *Ime:_____________________________________________ 

*Priimek: __________________________________________ 

*Ulica:_____________________________________________ 

*Pošta številka:_____________* Kraj:____________________ 

*Država: ______________________ 

*E-naslov:___________________________________@___________________________.______ 
(V kolikor boste želeli uporabljati spletno aplikacijo Moj profil ali se registrirati v spletno trgovino vpišite 

svoj e-naslov.) 
 

*GSM/telefonska številka:______________________________ 
(Prosimo, vpišite svojo GSM/telefonsko številko, na katero vas lahko kontaktiramo v primeru dodatnih 
vprašanj v zvezi s spremembo podatkov.) 

 
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 v spletni aplikaciji Moj Profil, 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.  
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. Z izdajo nove kartice se stara kartica blokira. 
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. 
 

 

*Kraj in datum:_______________________       *Podpis:_______________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IZPOLNI TRGOVINA BABY CENTER 

Poslovna enota: PE_________________ 

Datum vnosa: _____________________    

Podpis odgovorne osebe:____________________            Pristopna nalepka nove kartice kluba 


