
 

 
 

Priloga 1 

 

Obrazec za vračilo izdelka – IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI 

 

 

Ime: ………………………………………………………………………………………………… 

Priimek: ………………………………………………………………………………………………… 

Naslov sodelujočega (ulica, poštna številka, kraj, država) ………………………………………………. 

…...………………………………………………………………………………………………………… 

E-pošta:……………………………………………………………………………………………………. 

Razlog za vračilo: ......................................................................................................................................... 

 

Prosim, da kupnino vrnete na naslednji transakcijski račun: 

IBAN ………………………………………………………………………………….. 

Ime banke ………………………………………………………………………………………….. 

Naslov banke (ulica, poštna številka, kraj, država)……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

SWIFT koda banke ………………………………………………………………………………………. 

 

□ Sprejemam politiko zasebnosti družbe P&G, ki je dostopna na https://privacypolicy.pg.com/sl/ 

 

□ Strinjam se s Pravili in pogoji promocije. 

 

□ Izjavljam, da sem starejši/-a od 18 let. 

 

 

 

 

Datum: …………………………………………………………… 

 

 

Podpis: ……………………………………………………….. 

 

 

 

Organizator je upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v promociji. 

 

Osebni podatki, ki jih tukaj posredujete, bodo uporabljeni samo za namen izvedbe te promocije in se ne 

bodo uporabili za nobeno drugo trženjsko aktivnost ali drug namen. 

Po poteku obdobja namena in v skladu z zakonskimi določili bodo podatki izbrisani najpozneje 10 let 

po zadnjem veljavnem dnevu promocije, ki je naveden v Pravilih in pogojih te promocije. Obdelovalec 

podatkov za namen izvedbe te promocije je MPG d. o. o, Nova Ves 17, 10000 Zagreb, e-mail: 



 

 
 

info@mpg.hr, ki podatke obdeluje v imenu upravljavca podatkov, družbe Procter & Gamble d.o.o. za 

trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Hrvaška.  

 

Posredovanje takšnih osebnih podatkov ni obvezno, je pa potrebno za sodelovanje v tem programu. 

 

 

Procter & Gamble, d.o.o. za trgovinu Bani 110, 10010 Zagreb, Hrvaška je upravljavec vaših osebnih 

podatkov in bo obdeloval osebne podatke, ki jih boste poslali, v skladu z našo politiko zasebnosti za 

namen vračilo kupnine, ki ste jo zahtevali. P&G lahko za te namene deli vaše osebne podatke z drugimi 

pravnimi osebami družbe P&G in tretjimi osebami, ki v svoji poslovni dejavnosti delujejo v njegovem 

imenu, in jih posreduje v države izven Evropske unije – vendar bodo vaši podatki še vedno deležni 

ustreznega varstva in zaščite. Uveljavljate lahko svoje pravice, povezane z varstvom podatkov, tj. 

pravico do dostopa, popravka, izbrisa, prenosa na drugega ponudnika, nasprotovanja ali omejitve naše 

obdelave osebnih podatkov, ki jih ima družba P&G o vas, ter preklica svojega privoljenja.  Imate tudi 

pravico, da vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov. Našo celotno politiko zasebnosti, vključno 

z obdobjem hranjenja podatkov in informacijo, kako uveljavljati svoje pravice, povezane z varstvom 

podatkov, najdete na spletni strani https://privacypolicy.pg.com/sl/  
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