Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
080 22 66
www.petrol.si

Obrazec za odvezavo Petrol klub kartice
(Petrol klub kartice zvestobe ali Petrol klub plačilne kartice zvestobe)
Svojo spodaj navedeno Petrol klub kartico želim odvezati od ostalih Petrol klub kartic, s katerimi sem
povezan.
Vsak izmed imetnikov povezanih kartic lahko zahteva razdružitev kartic, s katero se odveže od
do tedaj povezanih imetnikov nosilca. V kolikor je razdružitev zahteval nosilec, se razdruži celotna
povezana skupina imetnikov kartic. Vse zbrane Zlate točke, Zlate kaplje in Zlata zrna izdajatelj prizna
zgolj nosilcu, odvezani imetniki kartic pa imajo na svojih karticah stanje Zlatih točk, Zlatih kapelj in
Zlatih zrn enako nič, ostanejo pa jim ostale ugodnosti, ki so jih pridobili.
Pogoji, pravice in obveznosti ter postopek za odvezavo Petrol klub kartic je opredeljen
v Splošnih pravilih uporabe Petrol klub kartice zvestobe, ki so dostopni na spletni strani
https://www.petrol.si/petrol-klub/kartica-zvestobe ter Splošnih pravilih uporabe Petrol klub plačilne
kartice zvestobe – poglavje »pogoji in postopek za povezavo kartic«, ki so dostopni na spletni strani
https://www.petrol.si/petrol-klub/placilna-kartica-zvestobe.
(*obvezni podatki)

Nosilec ali povezani imetnik, ki se želi odvezati
Ime in priimek: *
Naslov: *
Številka Petrol klub kartice: *
Podpis nosilca ali povezanega imetnika: *
Opomba: Podatki imetnika nosilne Petrol klub kartice, na kateri so se zbirale Zlate točke in/ali dodatne ugodnosti; ali enega od povezanih imetnikov,
ki se želi razdružiti.

Obdelava osebnih podatkov
Osebne podatke, posredovane s to izjavo, družba Petrol d.d., Ljubljana obdeluje na podlagi člena 6 (1.b) Splošne uredbe o varstvu podatkov
za namen izvajanja pravic in obveznosti, ki izvirajo iz imetništva Petrol klub kartice zvestobe oz. Petrol klub plačilne kartice zvestobe ter
ostale namene, določene v 24. členu Splošnih pravil uporabe Petrol Klub kartice zvestobe oz. v VIII. poglavju Splošnih pravil uporabe Petrol
Klub plačilne kartice zvestobe. Pravice posameznikov glede varstva osebnih podatkov so določene v Politiki zasebnosti na spletni strani:
https://www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti. Pravice iz naslova varstva osebnih podatkov lahko uveljavljate pisno na naslov: Petrol, Slovenska
energetska družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: dpo@petrol.si.
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen in se v celoti strinjam s Splošnimi pravili uporabe Petrol klub plačilne
kartice zvestobe in/ali s Splošnimi pravili uporabe Petrol klub kartice zvestobe, objavljenimi na www.petrol.si.
Izpolnjeni obrazec pošljite po pošti na naslov: PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana ali na
e-naslov podpora.strankam@petrol.si.

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, matična štev.: 5025796000, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432

