
Vpišite vaše podatke.
Prosimo, da pišete razločno s tiskanimi črkami. Podatki so strogo zaupni. *Obvezen podatek. 

Osebni podatki 

*Kraj *Datum *Podpis prosilca/prosilke

Z oznako v okvirčku soglašam, da Petrol d.d., Ljubljana moje osebne podatke iz tega obrazca (Prosimo označite, s katerimi nameni obdelave osebnih podatkov soglašate): 

 

Izjava prosilca/prosilke

skupaj s podatki, ki jih obdeluje za namen izvajanja pogodb, ki sem jih s Petrol d.d. sklenil oz. za namen izvajanja ukrepov v fazi priprave na sklenitev pogodbe * ter podatki, ki so** in bodo nastali z uporabo 
Plačilne kartice zvestobe, Kartice zvestobe, s sodelovanjem v nagradnih igrah, s kliki na spletnih straneh Petrola, s komunikacijo prek elektronske pošte, komunikacijo s klicnim centrom, uporabo Petrolovih 
mobilnih in spletnih aplikacij*, uporabo Petrolovih profilov na družbenih omrežjih*, uporabi za oblikovanje mojega profila stranke za namen izdelave in predstavitev meni prilagojenih ponudb svojega blaga 
in storitev, z uporabo naslova e-pošte, SMS, MMS, potisnih sporočil, telefona ali klasične pošte.

uporabi za izvajanje neposrednega trženja (obveščanja o novostih in posebnih ponudbah skupine Petrol) z uporabo e-pošte, SMS, MMS, potisnih sporočil*

skupaj s podatki, ki jih obdeluje za namen izvajanja pogodb* ter podatki, ki so** in bodo nastali z uporabo Plačilne kartice zvestobe, Kartice zvestobe, s sodelovanjem v nagradnih igrah, s kliki na spletnih straneh 
Petrola, s komunikacijo prek elektronske pošte, komunikacijo s klicnim centrom, uporabo Petrolovih mobilnih in spletnih aplikacij*, uporabi za oblikovanje mojega profila za namen izvajanja trženjskih raziskav 
- pridobivanj mnenj o kvaliteti izdelkov in storitev ter potrebah po dodatnih izdelkih ali storitvah, ki jih lahko izvaja z uporabo naslova e-pošte, SMS, MMS, potisnih sporočil, telefona ali klasične pošte.*

Več o obdelavi osebnih podatkov s strani Petrol d.d., Ljubljana najdete v Politiki zasebnosti Petrol d.d., Ljubljana, objavljeni na spletni strani www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti oziroma dostopni na prodajnih 
mestih Petrol d.d.. *Vse informacije o vrstah pogodb, za izvedbo katerih je potrebna obdelava osebnih podatkov, spletnih straneh Petrola, Petrolovih mobilnih in spletnih aplikacijah in družbenih omrežjih, 
preberite na spletni strani www.petrol.si/gdpr/seznam-pogodb. **Gre za podatke, ki so nastali od začetka izvajanja posamezne pogodbe dalje, vendar največ za obdobje, ko hrambo podatkov predpisuje poseben 
zakon oz. je obdobje hrambe dogovorjeno s posamezno pogodbo.

Kateri tip energenta najpogosteje uporabljate?

bencin - 95 in manj oktanski               bencin - 98, 100 in več oktanski               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)               električni radiatorji               klima               IR paneli               

toplotna črpalka               kurilno olje

zemeljski plin               utekočinjen naftni plin               drugo

Tip bivališča, v katerem prebivate:

hiša               dvojček/vrstna hiša               večstanovanjska hiša               blok

Zaupajte nam svoje navade

*Ime 

*Naslov stalnega bivališča:

      Ulica in hišna številka   

      Poštna številka

Naslov začasnega bivališča:

      Ulica in hišna številka

      Poštna številka

Kontaktni podatki za pošiljanje pošte v kolikor se razlikujejo od stalnega bivališča / začasnega  bivališča

      Ulica in hišna številka

      Poštna številka  

Telefonska številka

*Elektronski naslov

*Datum rojstva 

*Priimek

Pošta

Pošta

Pošta

*Mobilna številka

*Davčna številka

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.


