
 

Spoštovani, vabimo vas, da nam s podajo spodaj predlaganih privolitev v obdelavo 
osebnih podatkov izkažete zaupanje glede njihove uporabe. Hkrati se zavezujemo, 
da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za spodaj opredeljene namene 
obdelovali zgolj v okviru danih privolitev.  
 
Dane privolitve lahko urejate (podate, prekličete) s pisno zahtevo, poslano na naslov 
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«, 
elektronskem naslovu dpo@petrol.si , ali v spletnem portalu oz. mobilni aplikaciji 
Moj Petrol. 
 
 
V primeru, da ste soglasje  za navedene obdelave osebnih podatkov v Petrolu že 
podali, neizpolnitev tega soglasja ne bo pomenila preklica oz. spremembe soglasja. 
Preklic oz. sprememba soglasja je mogoča samo s pisno izjavo, poslano na naslov 
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«, ali z 
urejanjem v spletnem portalu oz. mobilni aplikaciji Moj Petrol.« 
 

Z oznako v okvirčku soglašam, da Petrol d.d., Ljubljana moje osebne podatke iz 
tega obrazca uporablja za: 

              
 Izdelavo in predstavitev meni prilagojenih ponudb.   
 
Soglašam, da Petrol d.d., Ljubljana moje osebne podatke iz tega obrazca 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*, 
uporablja 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.  
 
*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. 

  
Več o obdelavi osebnih podatkov s strani Petrol d.d., Ljubljana najdete v Politiki zasebnosti 
Petrol d.d., Ljubljana, objavljeni na spletni strani http://www.petrol.si/gdpr/politika-
zasebnosti oziroma dostopni na prodajnih mestih Petrol d.d.. 
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