
VČLANITVENI OBRAZEC – PRIVILEGE CLUB
(Prosimo, izpolnite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI)

IME: _____________________________________       PRIIMEK: ______________________________________

SPOL:      M      Ž                                                                             DATUM ROJSTVA: _______________________________

c        DA, potrjujem, da sem prejel svoj izvod Splošnih pogojev članstva in poslovanja Privilege cluba z dne 25. 5. 2018 in 
              da se z njimi strinjam.

c        DA, potrjujem, da sem prejel svoj izvod povzetka Politike zasebnosti in da sem seznanjen z njeno vsebino glede 
              obdelave osebnih podatkov in svojimi pravicami, ki jih imam na tej podlagi.
Skladno z veljavno zakonodajo smo za vas pripravili povzetek politike zasebnosti, v kateri se lahko podrobneje seznanite z našo obdelavo osebnih podatkov, ki nam jih 
posredujete s tem obrazcem oziroma z uporabo kartice kluba zvestobe Privilege club, in s pravicami, ki jih imate v tej zvezi. Priporočamo vam, da preberete tudi daljši in 
podrobnejši zapis politike zasebnosti naše družbe, ki je dostopen v vseh poslovnih enotah HIT d.d. Nova Gorica in na spletni strani http://www.hit.si

SOGLASJE ZA OBDELAVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

c *     DA, dajem soglasje za vse spodaj navedene namene ob uporabi izbranih komunikacijskih kanalov.

Če ne želite podati splošnega soglasja, lahko izberete posamezna soglasja in komunikacijske kanale. 

       

OBVEŠČANJE O UGODNOSTIH ZA ČLANE PRIVILEGE CLUBA
Obveščanje v zvezi z ugodnostmi, ki vam pripadajo na podlagi vašega članstva v Privilege clubu. To velja 
za vse ugodnosti, ki jih HIT podeli vsem članom Privilege cluba, tiste, ki vam pripadajo na podlagi vrste 
članstva v Privilege clubu (srebrna, zlata ali črna klubska kartica), in tiste, ki vam pripadajo na podlagi 
morebitnega dnevnega, tedenskega, mesečnega, polletnega, letnega pridobivanja in koriščenja točk, 
ugodnosti na igralnih mizah in drugih ugodnosti na podlagi uporabe klubske kartice ali na podlagi drugih 
vsakokrat veljavnih promocij posamezne poslovne enote, in sicer skladno s pogoji, veljavnimi za 
konkretno promocijo poslovne enote.

PRILAGOJENE PONUDBE (NEPOSREDNO TRŽENJE)
Obveščanje o aktualni in prilagojeni ponudbi, novostih v ponudbi oz. pri storitvah, nagradnih igrah in 
drugih novicah poslovnih enot, in sicer na podlagi osebnih podatkov, pridobljenih v okviru vašega 
članstva v Privilege clubu, na način, opisan v Splošnih pogojih članstva in poslovanja Privilege cluba, ki 
obsega: 
Ÿ združevanje članov v posamezne skupine (srebrna, zlata ali črna klubska kartica, igra na igralnih 

avtomatih, igralnih mizah, koriščenje ugodnosti) na podlagi obdelave osebnih podatkov, in 
Ÿ postopke analiziranja vaših osebnih podatkov na individualni ravni, kar je nujno za razvrščanje v 

skupine iz prejšnje alineje, in na tej podlagi pripravo ponudb, ki so prilagojene vašim potrebam.

ANKETE, ANALIZE IN RAZISKAVE
Izvajanje anket, analiz in raziskav, ki niso namenjene trženju, temveč predvsem izboljšanju ponudbe in 
storitev poslovnih enot, ter vključujejo analize poslovanja, obiska ipd. 

* Podaja katerega koli izmed soglasij ni pogoj za članstvo v Privilege clubu.

c *     Želim prejemati obvestila v zvezi s 
              članstvom v Privilege clubu.

c *     Soglašam z obdelavo mojih 
              osebnih podatkov za pripravo 
              prilagojenih ponudb.

c *     Soglašam z obdelavo mojih 
              osebnih podatkov za namene 
              anket, analiz in raziskav.



KOMUNIKACIJSKI KANALI

c *     Želim, da me obveščate po spodaj navedenih komunikacijskih kanalih

NASLOV: 

Ulica in hišna številka: ___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Poštna številka: ___________________________________________    Pošta: ______________________________________________    

Država: _______________________________________________________________________________________________________ 

ELEKTRONSKI NASLOV: ________________________________________________________________________________________

TELEFON: ___________________________________________________________________________________________________

Če ste podali katerega izmed soglasij vas prosimo, da obkljukate kvadratek za uporabo izbranih komunikacijskih kanalov, preko katerih želite biti obveščani v zvezi z 
zgornjimi nameni, za katere ste podali soglasje.

* PREKLIC SOGLASJA: Dano soglasje lahko kadarkoli prekličete z izpolnitvijo kratkega obrazca na vseh točkah Privilege v poslovnih enotah s programom Privilege club, pri 
čemer si pridržujemo pravico do identi�kacije stranke, preko spleta na spletni strani http://www.hit.si/myprivilege ob uporabi elektronskega naslova in prejetega gesla, ali po 
elektronski pošti na naslov info@hit.si, ob uporabi elektronskega naslova danega za namen članstva v Privilege clubu.

S podpisom soglašate, da lahko vaše osebne podatke, ki jih posredujete s tem obrazcem, ter druge podatke, 
zbrane v okviru izvajanja storitev Privilege cluba – Hitovega programa zvestobe, uporabljamo za vse namene, 
določene v Splošnih pogojih članstva in poslovanja Privilege cluba ter preostale namene, ki ste jih izbrali med 
izpolnjevanjem obrazca.

Datum: ________________________________

Kraj: __________________________________                                                                                         __________________________________
                                                                                                                                                                                                                    Podpis

Upravljavec osebnih podatkov: HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova ulica 7A, 5000 Nova Gorica
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo vaših osebnih podatkov: Klemen Kos, Odvetniška Družba Ilić & Partnerji o.p.d.o.o., klemen.kos@odilaw.com, t 059 386 625 


