
1. Izdajatelj
Izdajatelj in lastnik KARTICE ZAUPANJA KOMPAS SHOP (v nadaljevanju: kartica zaupanja) je družba KOMPAS SHOP d.d., 
Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, e-mail: info@kompas-shop.si.

2. Kartica
Kartica zaupanja je identifikacijska kartica, ki je namenjena vsem polnoletnim posameznikom za koriščenje različnih 
ugodnosti in popustov, ob pogoju, da so fizične osebe.

3. Pridobitev kartice zaupanja 
Za pridobitev kartice zaupanja je potrebno izpolniti pristopni obrazec, ki ga posamezniki kartice dobijo v vseh trgovinah 
KOMPAS SHOP po Sloveniji, ali izpolni spletni pristopni obrazec na www.kompas-shop.si. Kartica zaupanja je brezplačna 
in ni prenosljiva, pridobitev le- te pa ni vezana na nakup.

Imetnik kartice zaupanja lahko koristi posebne popuste v vseh trgovinah Kompas Shop po Sloveniji. Koriščenje popusta 
s kartico zaupanja izključuje ostale popuste - popusti  se ne seštevajo. Izdelki, ki so posebej označeni s popustom, so 
namenjeni izključno imetnikom kartice zaupanja. Popust namenjen končnemu potrošniku, velja za običajne količine 
gospodinjskega nakupa iz zalog prodajnega prostora.

4. Pogoji varovanja osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je družba KOMPAS SHOP d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, ki mu polnoletni 
posameznik s posredovanjem osebnih podatkov na Pristopni izjavi in soglašanjem s Splošnimi pogoji ter s seznanitvijo 
s Pogoji varovanja osebnih podatkov, z zavezo, da posredujete prave podatke, ki se nanašajo na vas: ime, priimek, rojstni 
datum, naslov, e-naslov, spol, telefon.

Upravljavec zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke na različnih pravnih podlagah, za namene in za določen 
čas hrambe, vse skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavnimi predpisi s področja varstva 
osebnih podatkov, več v Pogojih varovanja osebnih podatkov.

Pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi imate tudi 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. 

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 in bi želeli 
uveljavljati svoje pravice.
Če menite, da so mu 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.
  
5. Prenehanje veljavnosti
Kartica zaupanja je veljavna do pisnega preklica izdajatelja ali odstopa s strani imetnika kartice.

Izgubo ali krajo kartice zaupanja je imetnik dolžan prijaviti neposredno na sedež družbe KOMPAS SHOP d.d., Šmartinska 
cesta 52, 1000 Ljubljana ali v enoto, kjer je bila kartica izdana. Izdajatelj po prejemu prijave imetniku pošlje novo kartico 
zaupanja.

Imetnik kartice zaupanja je obveščen o možnosti, da lahko kadar koli odstopi od pogodbe  za članstvo oz. imetništvo 
kartice zaupanja  na e-mail: kartica@kompas-shop.si. Na podlagi odstopa od pogodbe za članstvo oz. imetništvo kartice 
zaupanja, izgubi odstopnik tudi vse ugodnosti, ki jih ima na podlagi kartice zaupanja Kompas Shop.

6. Veljavnost Splošnih pogojev in Pogojev varovanja osebnih podatkov
Ti Splošni pogoji in Pogoji varovanja osebnih podatkov stopijo v veljavo s spremembami 4.10.2017, 25.5.2018 in veljajo 
za vse imetnike kartice zaupanja ter so dostopni na spletni strani izdajatelja www.kompas-shop.si.

Spremembe teh Splošnih pogojev in Pogojev varovanja osebnih podatkov sprejme izdajatelj kartice zaupanja enostransko 
ter imetnike kartice o njih obvesti preko objave na svoji spletni strani www.kompas-shop.si.
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https://www.kompas-shop.si/f/docs/Kartica-ugodnosti/Pogoji-varovanja-osebnih-podatkov-Kartica-zaupanja-13.7.2018.pdf

