Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov
Obrazec izpolnite, če želite preklicati svojo privolitev, dano družbi Triglav Skladi, d.o.o., za obdelavo vaših osebnih podatkov.
VAŠI IDENTIFIKACIJSKI IN KONTAKTNI PODATKI, ki jih potrebujemo za vodenje evidence preklicev:
Ime in priimek
Naslov
Pošta
Datum rojstva

Ne želim prejemati meni prilagojenih ponudb produktov in storitev:
s strani Triglav Skladi
Triglav Skladi vas ne bomo več obveščali o vam, vašim potrebam, zahtevam in interesom oziroma vašemu profilu prilagojenih ponudbah produktov in storitev
Triglav Skladi in drugih družb Skupine Triglav¹. Tako ne boste več obveščeni o ugodnih ponudbah in novostih družbe za upravljanje in prav tako vas s tem
namenom ne bo kontaktiral naš svetovalec.
preko telefona
S tem ne boste prejemali telefonskih klicev (na stacionarni in mobilni telefon) ali SMS sporočil s trženjsko vsebino.
preko e-pošte
S tem ne boste prejemali elektronskih sporočil s trženjsko vsebino.
preko klasične pošte
S tem ne boste prejemali sporočil s trženjsko vsebino po navadni pošti.
s strani ostalih družb Skupine Triglav
Ostale družbe v Skupini Triglav vas na podlagi privolitve, ki ste jo podali družbi Triglav Skladi, ne bodo obveščale o vam, vašim potrebam, zahtevam in
interesom oz. vašemu profilu prilagojenih ponudbah svojih produktov in storitev in v ta namen jim Triglav Skladi ne bodo posredovali vaših podatkov.
preko telefona
S tem ne boste prejemali telefonskih klicev (na stacionarni in mobilni telefon) ali SMS sporočil s trženjsko vsebino.
preko e-pošte
S tem ne boste prejemali elektronskih sporočil s trženjsko vsebino.
preko klasične pošte
S tem ne boste prejemali sporočil s trženjsko vsebino po navadni pošti.
Ne želim, da se popolnost, točnost in ažurnost mojih podatkov v primeru dvoma zagotavlja neposredno z vpogledi v uradne evidence ter javne registre
V primeru dvoma v pravilnost, točnost ali popolnost vaših podatkov bo družba Triglav Skladi le te preverila s kontaktiranjem vas samih, neposredno z vpogledom
v uradne registre oziroma javne knjige pa le, če za to obstaja druga pravna podlaga, npr. zakonsko pooblastilo.
¹ Družbe Skupine Triglav s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo s finančnimi storitvami in/ali zavarovalniško dejavnostjo (sem sodijo poleg Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. še Zavarovalnica Triglav, d. d,
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d. in Skupna pokojninska družba, d. d., – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu)

Kraj in datum

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: + 1 300 73 00, brezplačna telefonska številka 080 10 19
pristopne@triglavskladi.si, www. triglavskladi.si

Podpis vlagatelja / zakonitega zastopnika

