NAROČILNICA NA TISKANO IZDAJO PRIMORSKIH NOVIC
Naročilnico pošljite na naslov: Primorske novice, Ulica OF 12, 6000 Koper, ali po faksu št. 05/664 81 10.

Osebni podatki:
Ime in priimek:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
Telefon:
Elektronski naslov:
Uveljavljam popust kot:

upokojenec

dijak

študent

invalid

(označite in priložite potrdilo)

Primorske novice naročam za najmanj šest mesecev in se zavezujem, da bom redni plačnik naročnine.
V primeru podražitve časopisa se naročnina plačuje po novi ceni.
Za dodatne informacije, morebitne reklamacije ali spremembe vaših podatkov lahko pokličete na
naročniški oddelek na brezplačno telefonsko številko 080 14 61 ali v Novo Gorico na telefon
05/335 93 10. Lahko pa nas o tem obvestite pisno na elektronski naslov: narocnina@primorske.si

Kot naročnik imam naslednje ugodnosti
(velja za fizične osebe):
– časopis plačujem 10% ceneje, in to
enkrat na mesec,
– če sem upokojenec, invalid, dijak ali
študent, imam (s priloženim ustrez-nim
potrdilom) še dodatnih 10% popusta,
– z redno plačano naročnino imam
20% popusta pri naročilu malih oglasov,
osmrtnic in zahval,
– če se na novo naročim, imam pravico do
enega brezplačnega malega oglasa,
– dostopam do mobilnih vsebin za branje
Primorskih novic na tabličnih račulnikih
in pametnih telefonih po posebnih
naročniških pogojih,
– zagotovljen imam brezplačen dostop do
vseh (tudi plačljivih) vsebin portala
primorske.si.

VSAK ČETRTEK

Primorske novice bodo naročnikove osebne podatke
uporabljale za izpolnjevanje naročniškega razmerja.
Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004). S pisno
privolitvijo dovoljujem, da družba Primorske novice moje
osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja
za naslednje namene: statistične obdelave, segmentacija
kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja,
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev
o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb,
reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, za
telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. Moji osebni
podatki se lahko obdelujejo do preklica moje pisne
privolitve, vendar največ 10 let. Po poteku navedenega
roka se morajo moji osebni podatki izbrisati skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Naročniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o
varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004).
Odpoved pogodbe mora biti pisna in začne veljati z
mesecem, ki sledi prejemu odpovedi. Odpoved pošljite na
naslov:
Primorske novice, Ulica OF 12,
6000 Koper, ali po faksu št. 05/664 81 10.

