Pristopnica za včlanitev v klub Senior
Prosimo pišite čitljivo, saj samo čitljivo vpisani podatki omogočajo hitro vključevanje v klub Senior. Pristopnico lahko izpolni le oseba s statusom
upokojenca, katere ime in priimek na Pika kartici in na Kartici upokojenca sta identična.
številka Pika kartice:

5 9 1 8

ime in priimek:
ulica:

hišna številka:

poštna številka:

kraj:

*številka telefona:

*številka mobilnega telefona:

*elektronski naslov:

*datum rojstva:

*davčna številka: SI

Izjava prosilca (prosimo označite):
Dovoljujem, da Mercator, d. d., uporablja mojo telefonsko številko in elektronski naslov za pošiljanje informacij in ponudb o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja Mercator, d. d.
in njegovi poslovni partnerji.
Dovoljujem, da Mercator, d. d. uporablja pridobljene podatke iz pristopnice za Pika kartico in klub Senior in podatke iz nakupljenih izdelkov za proučevanje nakupnih navad
in posledično ciljnega trženja. Na podlagi tega bom upravičen do posebnih, prilagojenih ponudb in ugodnosti.
Dovoljujem, da Mercator, d. d. uporablja pridobljene podatke iz pristopnice za Pika kartico, podatke iz nakupljenih izdelkov ter uporabe Mercator spletišč in mobilnih
aplikacij za povabilo k sodelovanju v tržnih raziskavah in posredovanje rezultatov v anonimizirani obliki partnerjem in dobaviteljem.
Imetnik Pika kartice lahko kadarkoli prekliče posamezno privolitev in s tem izgubi prednosti, ki izhajajo iz privolitve. Pisni preklic privolitve imetnik lahko posreduje na naslov Mercator, d. d., Kontaktni
center Mercator, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, info@mercator.si ali preklic uredi na Portalu Moja Pika oziroma v aplikaciji Moj M ter s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 20 80.

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen in se v celoti strinjam s Splošnimi pogoji članstva kluba Senior (objavljenimi na spletni strani www.mercator.si), s Splošnimi določili
za izdajanje in uporabo bonitetne ali plačilno-kreditne Pika kartice ter pravili bonitetnega sistema in da so vsi podatki resnični.
kraj in datum:

podpis:

Izpolnjeno pristopnico in kopijo Kartice upokojenca, s katero potrjujete vaš status upokojenca, oddajte v najbižji Mercatorjevi trgovini, ali pa jo pošljite po pošti na naslov Kontaktni center
Mercator, klub Senior, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Nepopolnih pristopnic ne bomo upoštevali.
* Označeni podatki niso obvezni.
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