Pristopnica za Petrol klub kartico zvestobe
Na Petrolu vaše nakupe prav posebej nagrajujemo. S Petrol klub kartico zvestobe zbirate Zlate točke in izkoristite izjemne
ugodnosti Petrol kluba.
Prosimo, da pišete razločno s tiskanimi črkami. *Obvezen podatek.

Osebni podatki
*Ime

*Priimek

*Naslov stalnega prebivališča:
Ulica in hišna številka
Poštna številka

Pošta

Naslov za pošiljanje pošte (če ni enak naslovu stalnega prebivališča):
Ulica in hišna številka
Poštna številka

Pošta

*Telefonska številka

Mobilna številka

*Elektronski naslov
*Datum rojstva

*Davčna številka

Zaupajte nam svoje navade
Kateri tip goriva najpogosteje uporabljate?
bencin: 95- in manjoktanski

bencin: 98-, 100- in večoktanski

diesel

avtoplin

elektrika

Koliko kilometrov povprečno prevozite vi osebno na leto z vsemi vozili skupaj?
do 10.000 km na leto

10.001–15.000 km na leto

15.001–20.000 km na leto

20.001–30.000 km na leto

30.001–40.000 km na leto

več kot 40.000 km

S čim ogrevate svoj dom?
drva

peleti

briketi

sekanci

daljinsko ogrevanje (toplovod)

električna energija (radiatorji, peči, klima, IR-paneli ...)

toplotna črpalka

kurilno olje

premog

zemeljski plin

utekočinjen naftni plin

sončna energija (fotovoltaika)
drugo

Tip bivališča, v katerem prebivate:
hiša

dvojček/vrstna hiša

večstanovanjska hiša

lastniško

skupno gospodinjstvo

blok

Status bivališča:
najem

*Izjava prosilca/prosilke
S podpisom potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov ter pod materialno in kazensko odgovornostjo s podpisom na pristopnici izjavljam, da izpolnjujem
pogoje za pridobitev kartice, navedene v vsakokrat veljavnih Splošnih pravilih uporabe Petrol klub kartice zvestobe, ki so objavljena na spletni strani www.petrol.si, s katerimi sem se predhodno seznanil in jih sprejemam. Izrecno soglašam, da se osebni podatki obdelujejo z namenom statističnih obdelav in trženjskih
raziskav. Izrecno soglašam, da PETROL d.d., Ljubljana lahko za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o meni in jih je
pridobil ob mojih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije. Izrecno soglašam, da bom na podlagi preteklih nakupnih navad prejemal
oglasna in druga sporočila ter ugodnosti, namenjene in prilagojene meni. Osebni podatki se hranijo največ 1 leto od prekinitve članstva v Petrol klubu. PETROL
d.d., Ljubljana sme osebne podatke posredovati pogodbenim obdelovalcem ter svojim odvisnim, pridruženim ter skupaj obvladovanim družbam (naštete na
www.petrol.si). Seznanjen sem, da lahko kadarkoli prekličem soglasje za neposredno in/ali segmentirano in/ali ciljno trženje, in sicer pisno na naslov PETROL
d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana s pripisom Petrol klub, po e-pošti na naslov klub@petrol.si, na brezplačni telefonski številki 080 22 66 oziroma
skladno z navodili v prejetih SMS-sporočilih in e-pošti. Seznanjen sem, da ima PETROL d.d., Ljubljana, pravico pristopnico zavrniti brez obrazložitve.

Kraj

Datum
Podpis prosilca/prosilke

