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Vloga za storitev SMS obveščanja za poslovno MasterCard kartico
MATIČNI PODATKI UPORABNIKA
Izpolni banka
Transakcijski račun:
SMS OBVEŠČANJE O IZVRŠENIH TRANSAKCIJAH S POSLOVNO MASTERCARD KARTICO
Izpolni banka
VRSTA ZAHTEVKA
Številka kartice:
(žig in podpis zakonitega zastopnika)
(ime, priimek in podpis)
* Številka mobilnega telefona za SMS obveščanje:     + 3 8 6                      /                    -
Izpolni banka (bančni svetovalec, ki je opravil identifikacijo uporabnika)
* V kolikor ste pri mobilnem operaterju nastavili omejitev za sprejemanje komercialnih sporočil, se lahko zgodi, da SMS sporočila ne boste prejeli. Za odpravo tovrstnih težav se obrnite na vašega mobilnega operaterja.
Uporabnik s podpisom te vloge jamčim za točnost in pravilnost podatkov na tem obrazcu, ter izrecno dovoljujem banki, da s sredstvi za avtomatsko obdelavo ali s klasičnimi sredstvi vzpostavi, obdeluje, hrani oziroma posreduje osebne in druge podatke, ki so povezani z izvajanjem pogodbe o izdaji in uporabi poslovne plačilne MasterCard kartice.   Uporabnik hkrati izrecno dovoljujem, da lahko banka kot upravljavec osebnih podatkov osebne podatke, s katerimi razpolaga na podlagi pogodbenega razmerja z uporabnikom, posreduje vsem družbam v okviru Addiko Group, drugim uporabnikom osebnih podatkov in pogodbenim obdelovalcem, tudi izven ozemlja Republike Slovenije, ki s tem pridobijo pravico obdelovanja posredovanih osebnih podatkov, in sicer za namen poenotenja bančnih operacij, nadzora in izvajanja medsebojnega pogodbenega odnosa. Hkrati izrecno dovoljujem, da banka osebne podatke posreduje tudi vsem družbam v okviru Addiko Group z namenom, da me te družbe informirajo o aktualnih ponudbah in aktivnostih za izboljšanje in povečanje obsega poslovnega sodelovanja ter za statistične obdelave. To dovoljenje izrecno obsega tudi privolitev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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