
 

 Obrni 

1.0 SPREMEMBA PODATKOV 
(Prosimo, da obrazec izpolnite čitljivo in z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. Podatki označeni z * so obvezni!) 
 

*ŠTEVILKA KLUBSKE KARTICE 
 
(vpišite številko klubske kartice)  
   

 
*OBSTOJEČI PODATKI NA KARTICI KLUBA BABY CENTER  

*Ime:________________________________________________ 

*Priimek: _____________________________________________ 

*Ulica:_______________________________________________ 

*Pošta številka:_____________ *Kraj:______________________ 

*Država: ______________________ 

*GSM/telefonska številka:______________________________ 

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

Prosim, da na kartici spremenite spodaj označene podatke! 

SPREMEMBA IMENA ali PRIIMKA 

        Spol M Ž 

Napačni zapis imena:______________________ Pravilni zapis imena: ______________________ 

Stari priimek: ____________________________ Novi priimek: ____________________________ 

 

SPREMEMBA NASLOVA 

Stari naslov: ______________________________  Poštna št.: __________ Kraj: ______________ 

Novi naslov: ______________________________  Poštna št.: __________ Kraj: ______________ 

Stara država: _____________________________ Nova država: ___________________________ 

 

OBVEŠČANJE NA POŠTNI NASLOV 

DA, želim prejemati KATALOGE na zgoraj naveden domači naslov 

NE, ne želim prejemati KATALOGOV na zgoraj naveden domači naslov 

DA, želim prejemati DIREKTNO POŠTO na zgoraj naveden domači naslov 

NE, ne želim prejemati DIREKTNE POŠTE na zgoraj naveden domači naslov 

 

SMS OBVEŠČANJE 

GSM številka:______________________________ 

DA, želim prejemati SMS/MMS OBVESTILA na vpisano gsm številko  

NE, ne želim prejemati SMS/MMS OBVESTIL na vpisani gsm številki 

                                



 

E-MAIL NASLOV 

E-naslov:___________________________________@__________.______ 

(V kolikor boste želeli uporabljati spletno aplikacijo Moj profil ali se registrirati v spletno trgovino vpišite svoj e-naslov.) 

DA, želim prejemati E-OBVESTILA na zgoraj naveden elektronski naslov 

NE, ne želim prejemati E-OBVESTIL na zgoraj navedenem elektronskem naslovu 

 

PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH 

Pričakujete otroka        DA           NE 

Predvideni datum poroda:______._______.____________ (DD.MM.LL) 

               

1. Ime in priimek otroka:_____________________________Rojstni datum:____________ 

       Spol M Ž         

2. Ime in priimek otroka:_____________________________Rojstni datum:____________ 

       Spol M Ž              

3. Ime in priimek otroka:_____________________________Rojstni datum:____________ 

       Spol M Ž              

4. Ime in priimek otroka:_____________________________Rojstni datum:____________ 

       Spol M Ž             

5. Ime in priimek otroka:_____________________________Rojstni datum:____________ 

       Spol M Ž       

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. 
 

*Kraj in datum:_______________________       *Podpis:_______________________ 

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

IZPOLNI TRGOVINA BABY CENTER 

Poslovna enota: PE_________________ 

Datum vnosa: _____________________   Podpis odgovorne osebe:__________________________  

Dodaj Izbriši 


