
 

PRISTOPNA VLOGA ZA KARTICO UGODNIH NAKUPOV KALIA 

Veseli nas, da želite postati član Kluba Kalia. Prosimo vas, da 

čitljivo izpolnite pristopno vlogo in jo oddate v vrtnem centru 

KALIA ali pa pošljete na naslov: Semenarna Ljubljana d.o.o., 

Bratislavska c. 5, Ljubljana. KALIA kartico prejmete po pošti. 

 

OSEBNI PODATKI: 

 

Priimek:_______________________________________________ 

 

Ime:__________________________________________________ 

 

Ulica in hišna številka: 

 

______________________________________________________ 

 

Poštna številka in kraj: 

 

______________________________________________________ 

 

GSM:_________________________________________________ 

 

e-pošta:_______________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 
PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
 

 

 

Podpisani dovoljujem, da mi Semenarna Ljubljana, d.o.o. informacije o ugodnostih in 

aktivnostih v vrtnih centrih in prodajalnah Kalia pošilja (obkrožite): 

 

DA  NE 

 

Spodaj podpisani s podpisom te vloge izjavljam, da sem seznanjen s tem, da Semenarna Ljubljana d.o.o. 

zgoraj navedene osebne podatke potrebuje in obdeluje v zbirki osebnih podatkov (evidenca članov 

kluba Kalia) ter dovoljujem, da moje navedene osebne podatke uporablja tudi za lastne namene 

obdelave in uporabe (statistična obdelava, segmentacija kupcev in obdelava preteklega nakupnega 

obnašanja) za namene zagotavljanja ugodnosti, ki izhajajo iz članstva v klubu Kalia. Zavedam se, da 

Semenarna Ljubljana, d.o.o. te osebne podatke hrani ter uporablja do mojega preklica. 

 

DATUM: ______________________    PODPIS:_______________________ 

 

 

 

Semenarna Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke skrbno hranila in uporabljala le za lastne 

potrebe in zgolj za zgoraj navedene namene, za katere ste nam podali soglasje, vse v skladu s Splošno 

uredbo o varstvu osebnih podatkov in slovensko zakonodajo, ter jih brez posebne pisne privolitve člana 

ne bo posredovala tretjim osebam. 

 

Pravico imate zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov ter 

omejitev njihove obdelave, na katerega koli od spodaj navedenih načinov. 

 
V kolikor član Kluba Kalia to želi, lahko kadar koli pisno zahteva, da Semenarna Ljubljana, d.o.o. trajno ali 

začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za zgoraj navedene namene. Semenarna 

Ljubljana, d.o.o. je dolžna v 15. dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov. Zahtevo pošljite na 

naslov info@kalia.si ali na Semenarna Ljubljana d.o.o. (za klub Kalia), Bratislavska c. 5, Ljubljana.  

Več o klubu Kalia: www.kalia.si 

IZPOLNI SEMENARNA LJUBLJANA 
 

Številka kartice:________________________________________ 
 

Datum izdaje kartice:___________________________________ 
 

 

mailto:info@kalia.si

