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

1. OSNOVNI PODATKI

REGISTRIRAN NAZIV PODJETJA: 

NAZIV PODJETJA NA KARTICI: 

NASLOV: 

ID – ŠTEVILKA ZA DDV: MATIČNA ŠT. PODJETJA:

Na ime naše družbe potrebujemo         Business Privilege kartic.

2. OBVEŠČANJE O UGODNOSTIH, ANKETIRANJE, ANALIZE IN RAZISKAVE

Želimo prejemati obvestila v zvezi s članstvom v Business Privilege Club-u
Obveščanje v zvezi z ugodnostmi, ki vam pripadajo na podlagi vašega članstva v Business Privilege Club-u. To velja 
za vse ugodnosti, ki jih HIT d.d. Nova Gorica podeli vsem svojim članom Business Privilege Club-a, tiste, ki vam 
pripadajo na podlagi vrste članstva v Business Privilege Club-u, kot tudi tiste, ki vam pripadajo na podlagi 
morebitnega dnevnega, tedenskega, mesečnega, polletnega, letnega zbiranja in koriščenja točk in drugih 
ugodnosti klubske kartice ali na podlagi drugih vsakokrat veljavnih promocij posamezne poslovne enote in sicer v 
skladu s pogoji veljavnimi za konkretno promocijo poslovne enote.

Soglašamo z obdelavo podatkov za namene anket, analiz in raziskav.
Izvajanje anket, analiz in raziskav, ki niso namenjene trženju, temveč predvsem izboljšanju ponudbe in storitev 
poslovnih enot, in vključujejo analize poslovanja, obiska ipd.

* Podaja katerega koli izmed soglasij ni obvezna za članstvo v Business Privilege Club-u.
* PREKLIC SOGLASJA: Dano soglasje lahko kadarkoli prekličete z izpolnitvijo kratkega obrazca na vseh Privilege točkah v 

poslovnih enotah s programom Privilege Club, pri čemer si pridržujemo pravico do identifikacije stranke, preko spleta na 
spletni strani www.hit.si ob uporabi elektronskega naslova in prejetega gesla, ali po elektronski pošti na naslov 
bpc@hit.si, ob uporabi elektronskega naslova danega za namen članstva v Business Privilege Club-u.

3. KONTAKTNI PODATKI

Želimo, da  nas za potrebe izvrševanja pogodbe Business Privilege Club obveščate preko spodaj 
navedenih komunikacijskih kanalov:

NASLOV: 

ELEKTRONSKI NASLOV PODJETJA (npr. info@podjetje.si):

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE (ime.priimek@podjetje.si):

TELEFON KONTAKTNE OSEBE:

*

*



4. POOBLAŠČENA OSEBA (zakoniti zastopnik podjetja)

IME IN PRIIMEK:

* Z oddajo te prijavnice potrjujem, da sem v podjetju zadolžen/-a oz. pooblaščen/-a za vključitev podjetja v 
BUSINESS PRIVILEGE CLUB in posredovanje podatkov na prijavnici. Hkrati potrjujem, da se osebni podatki, 
posredovani s tem včlanitvenim obrazcem, obdelujejo za potrebe izvajanje pogodbe v zvezi z včlanitvijo v 
Business Privilege Club ter hranijo 10 let od prenehanja pogodbe. 

Več o obdelavi osebnih podatkov v naši družbi ter vaših pravicah, ki jih imate na tej podlagi si lahko 
preberete v splošnih pogojih Business Privilege Club-a ter naši politiki zasebnosti, ki je dostopna v vseh 
poslovnih enotah HIT d.d. Nova Gorica in na spletni strani www.hit.si.

Potrjujem, da sem prejel izvod Splošnih pogojev članstva in poslovanja Business 
Privilege Club-a ter da se podjetje z njimi strinja.

Potrjujem, da so kontaktne osebe, od katerih osebne podatke sem posredoval s tem 
obrazcem za namen obveščanja in izvajanja neposrednega trženja, v delovnem 
razmerju s podjetjem in da njihove pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega 
razmerja, med drugim obsegajo izvajanje nalog, ki smiselno zajemajo opravljanje 
funkcije kontaktne osebe v zvezi z članstvom podjetja v klubu Business Privilege Club 
oz. obveščanjem v skladu z na tem obrazcu podanimi soglasji do preklica.

Izpolnjeno prijavnico pošljite po elektronski ali navadni pošti na:
�HIT d.d. Nova Gorica

Business Privilege Club 
Delpinova 7a 
5000 Nova Gorica

�bpc@hit.si

Datum:

Kraj: Podpis:

Enotna članska številka (izpolni HIT d.d. Nova Gorica):

Upravljavec osebnih podatkov: HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova ulica 7A, 5000 Nova Gorica
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Znesek osnovnega kapitala: 28.328.467,70 EUR
Matična številka: 5232058
Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Klemen Kos, Odvetniška Družba Ilić & Partnerji o.p.d.o.o., 
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, e-mail: klemen.kos@odilaw.com


