Živa Center d.o.o.
Nega telesa, odnosov in okolja
Tomačevo 27, 1000 Ljubljana
Tel: 01 4364671
Fax: 01 4364672
Mob: 051 454355
e-mail: info@zivacenter.si

KARTICA ŽIVA CENTRA
Pravila uporabe:
1. Namen izdaje kartice je podpora, povezovanje in informiranje polnoletnih oseb, ki jih
zanima veganska prehranska dieta, alternativni pristopi do zdravja, ekologije, naravne
nege in kozmetike, ter želijo informacije o izdelkih in storitvah, ki so s tem povezane.
2. Vloga za kartico je podpisan ta dokument.
3. Pogoj za pridobitev kartice je nakup izdelkov v znesku nad 50€ v trgovini Živa Center.
4. Kartica je elektronska in veljavna eno leto od izdaje in ni prenosljiva. Pri uveljavitvi
ugodnosti se lahko poleg veljavne kartice zahteva osebni dokument za potrditev
identitete. Kartico podaljšamo za naslednje koledarsko leto, če je imetnik opravil vsaj en
nakup nad 50€ v tekočem letu.
5. Ugodnosti za imetnika kartice:
a. popust 5% pri vsakem nakupu za vse izdelke v trgovini,
b. popust 10% pri nakupu nad 50€,
c. popust 15% pri nakupu nad 150€,
d. popust 20% pri nakupu nad 200€,
e. možnost DISKONTNIH cen (-15% pri nakupu paketov),
f. možnost nakupa DARILNEGA BONA s kartičnim popustom.

Želim pridobiti kartico Živa Centra in za ta namen posredujem svoje osebne podatke v skladu z
zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).
PRIIMEK IN IME*: ________________________________ROJSTNI DATUM: _____________
TELEFON*:

_________________ E-MAIL*: _____________________________________

NASLOV: __________________________________________________________________
Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov za namen aktivnosti Živa Centra (obvezno za
imetnike kartice nakupov)(vaših podatkov ne prodajamo in jih ne posredujemo drugim
pravnim ali fizičnim osebam)
Soglašam s prejemanjem obvestil Živa Centra na e-naslov (obvezno za imetnike kartice
nakupov)
Podatki se obdelujejo izključno za namene logistike, obveščanja o novostih, izdelkih in aktivnostih v Živa
Centru. Imetnikom kartice in uporabnikom spletne trgovine Živa Centra obdelujemo podatke o nakupih in
potrebnih podatkih za dostavo. Strankam ekološkega salona za nego las obdelujemo podatke o njihovih
obiskih in vodimo osebni karton. Vaše podatke ne prodajamo niti jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
Podatki se shranjujejo, dokler ne zahtevate izbrisa podatkov. Od prejemanja novic se lahko odjavite
kadarkoli, in sicer tako, da kliknete na Odjava v dnu prejetih e-novic ali da nam na naslov info@zivacenter.si
pošljete obvestilo z naslovom oz. predmetom sporočila "ODJAVA". Vse vaše podatke bomo skrbno varovali in
so primerno zaščiteni. Do vaših podatkov lahko kadarkoli dostopate, jih spremenite in omejite njihovo
uporabo. Za vsa dodatna pojasnila ali vprašanja smo na voljo na info@zivacenter.si

Ljubljana, dne:

________________

Podpis:_______________________
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