V družbi NLB Leasing d.o.o. - v likvidaciji, varujemo osebne podatke svojih strank na najvišji ravni. Vaše podatke skrbno hranimo, hkrati pa jih tudi
obdelujemo z namenom prilagajanja naših storitev vašim željam in potrebam. Tako zagotavljamo učinkovitejšo komunikacijo, boljšo uporabniško
izkušnjo in vam lahko še bolj prilagodimo nove produkte in storitve. Prosimo vas, da izpolnite in podpišete dokument »Privolitev stranke za obdelavo
osebnih podatkov za namen pridobivanja konkurenčnih ponudb za sklepanje premoženjskih zavarovanj predmeta leasinga po sklenjenih
pogodbah o financiranju«.

PRIVOLITEV STRANKE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN PRIDOBIVANJA KONKURENČNIH
PONUDB ZA SKLEPANJE PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ PREDMETOV LEASINGA PO SKLENJENIH
POGODBAH O FINANCIRANJU
Upravljavec osebnih podatkov:

NLB Leasing d.o.o. – v likvidaciji

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO)

e-pošta: info@nlbleasing.si

Tel: +386 (1) 586 29 23

Priimek in ime:
Davčna številka:
S podpisom vloge dajem družbi NLB Leasing d.o.o. – v likvidaciji izrecno soglasje za obveščanje preko naslednjih komunikacijskih kanalov do preklica:

□ telefon:_______________________

□ GSM:_____________________

□ e-mail:_______________________________________________

□ naslov za pošiljanje navadne pošte: _______________________________________________________

□ vsi navedeni kanali

Podpisani dajem družbi izrecno privolitev za obdelavo spodaj navedenih osebnih podatkov
•

Ime in priimek, naslov bivališča, rojstni podatki, davčna št., podatki financiranega vozila ( vrsta, znamka, model, tip, šasija, reg.št., ccm, kw,
prevoženi km, oprema vozila, leto izdelave) in podatkov ki izhajajo iz sklenjene pogodbe o financiranju.

za namen:
•

pridobivanja konkurenčnih ponudb za sklenitev premoženjskega zavarovanja za predmeta leasinga po sklenjeni pogodbi o financiranju
 DA

 NE

Družba NLB Leasing d.o.o. - v likvidaciji opravlja komunikacijo s strankami: Osebno s pooblaščeno osebo družbe, po elektronski pošti, telefonu, SMS
sporočilih in navadni pošti.
S privolitvijo, ki velja do preklica soglašam, da se zgoraj navedeni osebni podatki lahko uporabljajo za namen pridobivanja konkurenčnih ponudb za
sklepanje premoženjskih zavarovanj predmeta leasinga po sklenjeni pogodbi o financiranju, s katerimi bo ponudba prilagojena mojim potrebam in
željam.
Seznanjen/a sem, da lahko kadar koli prekličem uporabo svojih osebnih podatkov za namen pridobivanja konkurenčnih ponudb za sklenitev
premoženjskega zavarovanja po sklenjeni pogodbi o financiranju na isti način kot sem privolitev podal/a. Načini so navedeni v dokumentu »Splošne
informacije o varstvu osebnih podatkov«.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa,
prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic) ter, da lahko v vsakem trenutku
prekličem uporabo svojih osebnih podatkov.

Kraj in datum: __________________________________ Podpis: _____________________________________________________
Družba bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim
osebam.
Podrobnejše informacije o tem, kako družba ravna z osebnimi podatki, so vam na voljo na http://www.nlbleasing.si/, oziroma v dokumentu »Splošne
informacije o varstvu osebnih podatkov«.

