
Spoštovani! 
Pred vami je pristopni obrazec za pridobitev 
KARTICE ZAUPANJA KOMPAS SHOP, ki 
vam nudi številne ugodnosti v trgovinah 
KOMPAS SHOP. Prosimo vas, da obrazec 
čitljivo izpolnite, podpišete in oddate v vaši 
najbližji trgovini KOMPAS SHOP. Vabimo 
vas, da nam s seznanitvijo s spodaj opisano 
obdelavo vaših osebnih podatkov izkažete 
zaupanje glede njihove uporabe, saj bomo 
spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa 
za spodaj opredeljene namene upravljali 
in obdelovali zgolj v okviru danih pravnih 
podlag, skladno s Splošno uredbo o varstvu 
osebnih podatkov (GDPR) in veljavnimi 
predpisi s področja varstva osebnih 
podatkov. 
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Ime in priimek

Ulica in hišna št.

Poštna št. in kraj

Država

Datum rojstva

Naslov elektronske pošte (e-mail)

Telefonska številka

Spol (obkrožite): ženski moški

Po e-pošti oz. na mobilni telefon ne želim prejemati 
splošnih oglasnih sporočil (splošno neposredno trženje).



Upravljavec osebnih podatkov je družba KOMPAS SHOP d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 
Ljubljana, ki mu polnoletni posameznik s posredovanjem osebnih podatkov na Pristopnem 
obrazcu in soglašanjem s Splošnimi pogoji ter s seznanitvijo s Pogoji varovanja osebnih 
podatkov, z zavezo, da posredujete prave podatke o sebi, lahko posredujete zgoraj navedene 
osebne podatke, ki se nanašajo na vas.

Upravljavec zbira, obdeluje in hrani tako posredovane osebne podatke skladno s Splošno 
uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih 
podatkov:

• na pogodbeni podlagi skladno s Splošnimi pogoji za namene izdaje kartice zaupanja in 
obdelave ter izvedbe vaših naročil oz. nakupov, skladno z zakonsko predpisanimi roki in 
roki, ko se lahko sodno uveljavljajo pravice iz naslova pravnih poslov;

• na zakonski podlagi za namene izdaje računov (Zakon o DDV) na podlagi vaših nakupov ter 
za namene reševanja reklamacij na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov ter morebitnih 
drugih pravnih zahtevkih, skladno z zakonsko predpisanimi roki za uveljavljanje pravic;

• na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (158 čl./II), za namene obveščanja 
po e-pošti o akcijah, znižanjih in drugih ugodnostih, vse do preklica, ki je omogočen v 
vsakem sporočilu;

• na podlagi zakonitega interesa, predhodno navedene osebne podatke ter podatke o 
posameznem nakupu (izdelki, cena, datum, čas in kraj nakupa) in koriščenju ugodnosti 
(npr. kupon, bon, popust, ipd.), za namene optimiziranja ponudbe ter dviga zadovoljstva 
kupcev z obveščanjem po e-pošti.

Osebni podatki, ki jih upravljavec zbira na podlagi zgoraj navedenih namenov in za dovoljeno 
obdobje hrambe oz. do odstopa od pogodbe ali do preklica, bodo shranjeni v elektronski ali 
fizični evidenci osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki 
so ustrezno tehnično zavarovane. Do evidenc dostopajo le pooblaščene osebe upravljavca.

Obdelava osebnih podatkov se vrši tudi s pogodbenimi obdelovalci s katerimi ima družba 
KOMPAS SHOP d.d. sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi. Upravljavec osebne podatke 
hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.

Pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja imate pravico do dostopa do osebnega 
podatka, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora, do neavtomatizirano 
sprejete odločitve, pritožbe nadzornemu organu, umika soglasja k obdelavi, zato lahko pišete 
na e-naslov kartica@kompas-shop.si ali nam vaše želje zaupate po navadni pošti na naslov 
KOMPAS SHOP d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, pripis za DPO. Splošne pogoje in 
Pogoje varovanja osebnih podatkov si lahko preberete na www.kompas-shop.si/sl/Kartica-
ugodnosti. 

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@kompas-shop.si ali KOMPAS 
SHOP d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, pripis za DPO, če se vam zastavijo dodatna 
vprašanja ali niste zadovoljni z odzivom. 

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, imate pravico 
do pritožbe pri nacionalnemu nadzornemu organu, Republika Slovenija, Informacijski 
pooblaščenec, e-naslov: gp-ip@ip-rs.si.

S podpisom potrjujem, da želim pridobiti KARTICO ZAUPANJA KOMPAS SHOP, da soglašam 
s Splošnimi pogoji, ki pogojujejo minimalno starost 18 let za pridobitev kartice zaupanja 
KOMPAS SHOP ter sem seznanjen s Pogoji varovanja osebnih podatkov in izjavljam, da so vsi 
posredovani podatki resnični. 

Kraj in datum:                    Podpis:


