
VPISNI LIST ZA LETNO KLUBSKO KARTO LAGUNA

velja od 1.5.2018 dalje

IME:

PRIIMEK:

NASLOV:

POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ:

DATUM ROJSTVA:

TELEFONSKA ŠTEVILKA:

ELEKTRONSKI NASLOV:

Imetnik karte Klub Laguna s svojim podpisom in označbo na vpisnem listu:

	dovoljujem, da lahko izdajatelj klubske izkaznice uporabi vse podatke navedene na potrdilu in jih elektronsko obdela. Družba GP Ljubljana d.d. 
bo podatke uporabljala izključno za namene Kluba Lagune in obveščanje o novostih poslovanja, posebnih ugodnostih in dogodkih na kompleksu 
Ljubljanskega letovišča (Ljubljana Resort).    

 se strinjam s Hišnim redom Laguna Befit centra, letnega kopališča Laguna mestna plaža oz. odbojke na mivki 

 prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko družba  GP Ljubljana d.d. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje z namenom vodenja 
evidence o udeležencih Klub ugodnosti

 prostovoljno dajem izrecno privolitev, da me lahko družba  GP Ljubljana d.d. kot upravljavec obvešča po telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, 
potekom in mojim zadovoljstvom z njim ter drugih ugodnosti Klub Laguna ter drugih z varstvom osebnih podatkov povezanih gradiv. 

 prostovoljno dajem izrecno privolitev, da me lahko družba  GP Ljubljana d.d. kot upravljavec obvešča po pošti v zvezi s prijavo, potekom in mojim 
zadovoljstvom z njim ter drugih ugodnosti Klub Laguna ter drugih z varstvom osebnih podatkov povezanih gradiv. 

 prostovoljno dajem izrecno privolitev, da me lahko družba  GP Ljubljana d.d. kot upravljavec obvešča po SMS v zvezi s prijavo, potekom in mojim 
zadovoljstvom z njim ter drugih ugodnosti Klub Laguna ter drugih z varstvom osebnih podatkov povezanih gradiv. 

 prostovoljno dajem izrecno privolitev, da me lahko družba  GP Ljubljana d.d. kot upravljavec obvešča po emailu v zvezi s prijavo, potekom in mojim 
zadovoljstvom z njim ter drugih ugodnosti Klub Laguna ter drugih z varstvom osebnih podatkov povezanih gradiv. 

 prostovoljno dajem izrecno privolitev, da me lahko družba  GP Ljubljana d.d. kot upravljavec fotografira ob vpisu za registracijo z namenom identifikacije 
ob vstopu v prostore GP Ljubljana.*V primeru nestrinjanja se je član dolžan identificirati z osebnim dokumentom ob vsakem obisku.

 Potrjujem tudi, da sem seznanjen s svojimi pravicami, ki se nahajajo v recepciji Laguna Befit centra oz. kopališča Laguna mestna plaža, v zvezi s 
posredovanimi osebnimi podatki.  

   

Družba GP Ljubljana d.d. bo kot upravljavec osebnih podatkov vse osebne podatke (ime, priimek, naslov in datum rojstva, telefonska št., e-mail naslov) s 
potrdila, obdelovala v skladu z zahtevami vsakokratno veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.

V kolikor imetnik karte izrecno ne dovoli obveščanja, se s podpisom te izjave odreka vsakršnemu obveščanju o dogodkih, ugodnostih, prekinitvi poslovanja, 
spremembah poslovanja ali urnikih, spremembah cenikov in ponudbe, ponudnik GP Ljubljana d.d. pa se ne zavezuje in ni odgovoren za morebitno škodo, ki 
bi imetniku karte morebiti nastala zaradi ne obveščanja o spremembah in dogodkih in ni razlog za morebitno prekinitev pogodbe ali veljavnosti kart.    

@



velja od 1.5.2018 dalje

• ZDRAVSTVENO STANJE (obkroži):

Imate kakšno poškodbo: DA NE

Če ste obkrožili DA, kakšna je vaša poškodba:

Ste v dobri zdravstveni kondiciji: DA  NE

Če ste obkrožili NE, vas prosimo, da nam zaupate vaše zdravstvene težave, saj vam le-tako lahko pomagamo pri kvalitetnejšem treningu, ki bo primeren 
za vašo pripravljenost: 

• V LAGUNA BEFIT CENTRU BOM OBISKOVAL-a (obkroži):        

FITNESS                          SKUPINSKI TRENINGI                          KOMBINIRANO                          OSEBNE TRENERJE

• NA KOPALIŠČU LAGUNA MESTNA PLAŽA LJUBLJANA BOM OBISKOVAL (obkroži):

BAZENE                          ODBOJKO NA MIVKI                          ŽELIM, DA MI POŠLJETE PONUDBO ZA PIKNIK ali PRAZNOVANJE 

S podpisom jamčite:

•  da so vsi zgoraj navedeni podatki verodostojni •  da trenirate na lastno odgovornost •  za svojo garderobo odgovarjate sami

V Ljubljani,  Podpis:  

IZPOLNI LAGUNA

Izpolnjen vpisni list prejet:

TIP KARTE: POGODBA: ŠT.KARTICE: 

Podatke v E check vpisal-a:  dne 

OPOMBE oziroma preklici podatkov (pri preklicu se obvezno vpiše datum preklica in za kateri namen):


