V Deželni banki Slovenije d. d. kot zaupanja vredni instituciji varujemo osebne podatke svojih strank na najvišji ravni. Vaše podatke skrbno hranimo,
hkrati pa jih tudi obdelujemo z namenom prilagajanja naše ponudbe vašim željam in potrebam. Tako zagotavljamo učinkovitejšo komunikacijo, boljšo
uporabniško izkušnjo in vam lahko še bolj prilagodimo nove produkte in storitve. Prosimo vas, da izpolnete in podpišete dokument »Izjava o privolitvi
stranke za obdelavo osebnih podatkov za namen trženja« ter nam s tem omogočite nemoteno komunikacijo z vami.

IZJAVA O PRIVOLITVI KOMITENTA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
ZA NAMEN TRŽENJA
Upravljavec osebnih podatkov: Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana
Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): dpo@dbs.si, tel.: 01 4727 132
Stranka:
Ime:
Priimek:
Elektronski naslov:

Spol:

moški

ženski

Številka telefona:
Davčna številka:

Številka komitenta:

Skupna privolitev
Izjavljam, da dajem Deželni banki Slovenije d. d. izrecno privolitev za obdelavo navedenih vrst osebnih podatkov za vse spodaj
navedene načine trženja in komunikacijske kanale, vključno za Skupino DBS in pogodbene partnerje.

DA

V primeru, da ne želite podati skupne privolitve za navedene načine trženja in komunikacijske kanale, izberite posamezne načine in kanale:

Načini trženja
Izjavljam, da dajem izrecno privolitev za obdelavo spodaj navedenih osebnih podatkov za:
PREJEMANJE SPLOŠNIH NOVIC DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d. d.

DA

Prejemali boste novosti, ugodnosti, ponudbe, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah ter vabila za sodelovanje pri
anketiranju in raziskavah.
PREJEMANJE PRILAGOJENIH PONUDB DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d. d.

DA

Prejemali boste prilagojeno ponudbo naših produktov in storitev (oblikovanje osebnostnega profila) ter ostale novosti, ugodnosti, vabila
na dogodke in vabila za sodelovanje v nagradnih igrah.
PREJEMANJE PRILAGOJENIH PONUDB SKUPINE DBS IN POGODBENIH PARTNERJEV
Prejemali boste splošno, aktualno ter posebno ponudbo produktov in storitev Skupine DBS (Deželne banke Slovenije d. d., Kolodvorska
ulica 9, Ljubljana; DBS Leasinga d. o. o., Kolodvorska ulica 9, Ljubljana; DBS Nepremičnin d. o. o., Kolodvorska ulica 9, Ljubljana;
DBS Adrie d. o. o., Kolodvorska ulica 9, Ljubljana; Semenarne Ljubljana d. d., Dolenjska cesta 242, Ljubljana) ter pogodbenih partnerjev
(Prve osebne zavarovalnice, d. d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, MN, Mojega načrta, družbe za zagotavljanje osebnih storitev,
d. o. o., Gmajna 7, 1357, Notranje Gorice; Deosa, celostne oskrbe starostnikov, d. d., Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice; Zadružne
zveze Slovenije, z. o. o., Miklošičeva cesta 4, Ljubljana; ČZD Kmečki glas, d. o. o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana), pri čemer osebni
podatki ne bodo posredovani v uporabo navedenim družbam.

DA

VRSTE OSEBNIH PODATKOV, ZA KATERE DAJETE PRIVOLITEV:
Kontaktni podatki (npr. ime, priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska številka), sociodemografski podatki (npr. datum rojstva, spol, izobrazba,
zaposlitveni status), ostali podatki, dobljeni iz vlog in pogodb za bančne produkte oz. storitve, informacije o posameznikovi uporabi storitev in produktov,
prometni podatki o bančnih produktih in storitvah v uporabi, spletni piškotki, geolokacijski podatki posameznika ter podatki socialnih omrežij.

Komunikacijski kanal
Izjavljam, da dajem Deželni banki Slovenije d. d. izrecno soglasje za obveščanje preko naslednjih komunikacijskih kanalov:
Elektronska pošta

Telefon

SMS

Navadna pošta

Spletna/mobilna banka

S podpisom soglašam, da se zgoraj navedeni osebni podatki v okviru izvajanja bančnih storitev ter drugih storitev, ki jih opravljajo zgoraj navedene družbe,
lahko uporabljajo za namene avtomatiziranih ter neavtomatiziranih obdelav, profiliranja in segmentiranja za tržne namene, s katerimi bo ponudba prilagojena
mojim potrebam in željam.
Deželna banka Slovenije d. d. bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov
nepooblaščenim osebam. Deželna banka Slovenije d. d. se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi brez pridobitve
pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za banko izvajajo podporo poslovnim procesom banke oziroma aktivnostim. Deželna banka
Slovenije d. d. bo podatke obdelovala zgolj v okviru izbranega načina trženja do preklica privolitve za posamezne načine trženja.
Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov za namene trženja na enak način kot sem privolitev podal/a, pri
čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala pred danim preklicem. Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se
nanašajo name, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri
informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
V primeru obstoja več dokumentov o privolitvi velja, da je zadnji dokument o privolitvi veljaven dokument.
Podrobnejše informacije o tem, kako Deželna banka Slovenije d. d. ravna z osebnimi podatki, so vsebovane v dokumentu Splošne informacije o varstvu
osebnih podatkov v Deželni banki Slovenije d. d., ki vam je na voljo na www.dbs.si/varstvo-osebnih-podatkov in v vseh poslovalnicah banke.

Preklic privolitve
Izjavljam, da preklicujem Deželni banki Slovenije d. d dano privolitev za obdelavo vseh zgoraj navedenih vrst osebnih podatkov,
načinov trženja in komunikacijskih kanalov za namene neposrednega trženja.

Datum:

Podpis stranke:

Identifikacijo opravil*:
(*izpolni banka)

DA

