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

Zahtevek za izdajo nove Petrol klub
plačilne kartice zvestobe
Prosimo, da pišete razločno s tiskanimi črkami. *Obvezen podatek.

Podatki imetnika kartice
*Ime:

*Priimek:

*Naslov stalnega prebivališča:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka:

Pošta:

*Telefonska številka:
*Elektronski naslov:
*Datum rojstva:

*Davčna številka:

*Številka kartice:

Spodaj podpisani imetnik Petrol klub plačilne kartice zvestobe vas prosim za izdajo nove kartice,
zaradi (označite):

izguba kartice,
kraja kartice,
poškodovane kartice (v prilogi posredujte Petrol klub plačilno kartico, prerezano čez čip),
drugo:
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*Izjava
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«, ali v
spletnem portalu oz. mobilni aplikaciji Moj Petrol. V primeru, da ste soglasje za navedene obdelave osebnih podatkov Petrolu že podali, neizpolnitev
tega soglasja ne bo pomenila preklic oz. spremembe soglasja. Preklic oz. sprememba soglasja je mogoča samo s pisno izjavo, poslano na enega od
kontaktov navedenih v prejšnjem odstavku. 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):
skupaj s podatki, ki jih obdeluje za namen izvajanja pogodb, ki sem jih s Petrol d.d., Ljubljana, 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.
uporablja 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*, uporablja 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
http://www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti oziroma dostopni na Petrolovih prodajnih mestih.
* 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 http://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.

*Kraj:

*Datum:

*Podpis imetnika kartice:
Izpolnjen obrazec lahko oddate na kateremkoli bencinskem servisu ali pošljete na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana s
pripisom “Podpora kupcem” ali na elektronski naslov:podpora.strankam@petrol.si. Informacije: tel. št. 080 22 66 in Povej Petrolu (www.petrol.si/povej).
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