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Privolitev za obdelavo osebnih podatkov 
Upravljavec: Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, 6000 Koper 
 

Vlagatelj 

_____________ 
Davčna številka  

__________________________________________________ 
Ime in priimek 

__________________________________________________ 
Ulica, hišna številka stalnega bivališča 

__________________________________________________ 
Poštna številka, kraj, država stalnega bivališča 

__________________________________ 
E-poštni naslov 
 

Zakoniti zastopnik / pooblaščenec  
  Zakoniti zastopnik Pooblaščenec 

_____________ 
Davčna številka 

__________________________________________________ 
Ime in priimek 

__________________________________________________ 
Ulica, hišna številka stalnega bivališča 

__________________________________________________ 
Poštna številka, kraj, država stalnega bivališča

 

Podpisani/a privolim, da Upravljavec obdeluje moje osebne podatke 

 Da Ne 

Za namene neposrednega trženja, ki se izvaja predvsem na način, da me Upravljavec obvešča o produktih in storitvah ter promocijah in drugih ugodnostih za 
vlagatelje, o stanju na finančnih trgih in o drugih novicah.   

Za namen vzorčenja, segmentiranja, anketiranja, statistične obdelave podatkov, raziskav trga, ugotavljanje uporabe storitev ter prilagajanje ponudbe storitev 
in produktov Upravljavca posameznemu vlagatelju.   

Za namen/potrebe ažuriranja evidence vlagateljev moje podatke Upravljavec lahko pridobi iz registrov, ki se vodijo pri državnih organih in institucijah kot na 
primer, a ne izključno Centralni register prebivalstva, Finančna uprava republike Slovenije itd.   

Za namene oziroma potrebe izvajanja nagradnih iger, pri čemer osebne podatke obdeluje skladno z vsakokratnimi pravili nagradne igre. 
  

 

Podpisani/a privolim, da me Upravljavec obvešča po naslednjih komunikacijskih kanalih 

 Da Ne 

E-poštni naslov  
  

Navadna pošta 
  

 

Podpisani/a sem seznanjen/a 

Da zgornje privolitve lahko kadarkoli spremenim, in sicer tako, da pravilno izpolnjen in podpisan obrazec Privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani 
www.primorski-skladi.si, posredujem na elektronski naslov info@primorski-skladi.si oziroma pošljem po pošti na sedež Upravljavca oziroma se v času uradnih ur osebno zglasim na 
sedežu Upravljavca ali na enem od vpisnih mest Upravljavca ter izpolnim in podpišem obrazec Privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Upravljavec si pridržuje pravico do 
identifikacije posameznika, ki privolitve spreminja. 

 

Da so Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov Upravljavca v fizični obliki brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih, na sedežu Upravljavca ter na spletni strani www.primorski-
skladi.si. 

 

Z vsebino privolitve in Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov Upravljavca ter svojimi pravicami do obveščanja, vpogleda/dostopa, popravka, dopolnitve, ugovora, prenosljivosti 
podatkov, izbrisa, kopiranja, omejitve obdelave, blokiranja in morebitne vložitve pritožbe. 

 

Da Upravljavec hrani podatke, dokler se ne doseže namen, zaradi katerega so bili pridobljeni, oziroma do poteka zakonskega roka, predpisanega za hrambo teh podatkov. 

 

 

_____________________________________ ___________________________________________________ 
Kraj in datum Podpis vlagatelja / zakonitega zastopnika / pooblaščenca 
  
 

 

Izpolni upravljavec 

Zahteva prejeta:    osebno     elektronsko      po faksu     po pošti 

 

 

_____________________________________ ___________________________________________________ 
Datum in ura prejema privolitve Podpis odgovorne osebe, ki je prejela privolitev 


