
PRISTOPNA IZJAVA

Ime:

Priimek:

Spol:   M   Ž   (obkroži)

Ulica in hišna številka: 

Poštna številka:

Kraj:

Datum rojstva:

Domači telefon:

Mobilni telefon:

e-pošta:

Pristopam »Najnakupi.si Exclusive klubu«:

Zakaj se izplača postati član  
NAJNAkuPI.SI ExcluSIVE klub:
- Darilo dobrodošlice ob vstopu v klub in nakupu prvega izdelka (Face Complex po izboru: 

Krema z ognjičem, Krema z aloe vero, Krema s polžjo slino, Gel z arniko, Krema s čebeljim 
strupom, Krema z granatnim jabolkom).

- Redno obveščanje o ekskluzivni ponudbi treh izdelkov (po eden iz zdravje, lepota, dom)  
samo za člane kluba, ki jih lahko kupite po ekskluzivnih pogojih (popust ali bonus). 

-  Izbrano darilo za rojstni dan.

Najnakupi.si Vas bodo po elektronski pošti in preko telefonskih pozivov obveščali o novih proizvodih, 
posebnih akcijah, znižanjih in posebnih ponudbah, ki jih redno pripravljamo za naše zveste in cenjene 
kupce, pod pogojem, da vi to želite. S podpisom soglašate, da Blue Trade d.o.o. uporablja in shranjuje 
posredovane osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Zbrani 
osebni podatki se ne dostavljajo tretjim osebam. 

Član Najnakupi.si Exclusive Kluba izrecno dovoljuje, da družba Blue Trade 
d.o.o. navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in uporablja za:
*analitične namene DA / NE (ustrezno obkrožite)

*namene ciljnega in neposrednega trženja DA / NE (ustrezno obkrožite)

*namene anketiranja DA / NE (ustrezno obkrožite)

Navedene osebne podatke lahko obdelovalec hrani do pisnega preklica privolitve člana Najnakupi.
si Exclusive Kluba oz. najdlje za obdobje petih let. Član lahko kadarkoli zahteva popravek, izbris, izpis 
ali omejitev uporabe njegovih podatkov, kar stori pisno na naslov: Blue Trade d.o.o., Papirniški trg 17, 
Ljubljana.
 

Datum:    Podpis: 

Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite na naslov:  
Blue Trade d.o.o., Papirniški trg 17, 1000 Ljubljana 

Izmed vseh, ki se boste včlanili v Najnakupi.si Exclusive klub do 30. 9. 2018, 

bomo izžrebali dobitnika televizije Tcl LED TV 32”/81, 32DS520, HD, SmartTV.


