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1. SPLO©NO
1.1  Sploπni pogoji poslovanja Tuπ kluba (v nadaljevanju Sploπni pogoji) doloËajo pogoje vËlanitve
v Tuπ klub in uporabe Tuπ klub kartice, katere izdajatelj je Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a,
3000 Celje (v nadaljevanju Engrotuπ). S sprejemom teh sploπnih pogojev posameznik sklene
pogodbo o imetniπtvu Tuπ klub kartice, s Ëimer pristaja na te sploπne pogoje in njihovo uporabo.
1.2 Tuπ klub je centralni bonitetni sistem podjetja Engrotuπ d.o.o.
1.3. Tuπ klub kartica je kartica za:
• uveljavljanje sploπnih in posebnih popustov in ugodnosti ob nakupih v trgovinah in
franπizah Tuπ, v Tuπ drogerijah, v poslovalnicah dejavnosti zabave in gostinstva Tuπ ter pri
Tuπ klub partnerjih na obmoËju Republike Slovenije;
• prejemanje posebnih ponudb, prilagojenih nakupnim navadam imetnika, po izbranem
kanalu obveπËanja;
• sodelovanje v posebnih akcijah za Ëlane (npr. programi zvestobe);
• moænost koriπËenja ugodnosti za posebne skupine (seniorji, πtudenti, itd);
• moænost uporabe naprednih funkcij mobilne aplikacije Tuπ;
• moænost upravljanja s svojimi podatki ter uporabe naprednih funkcij na spletni strani
www. tus.si

2. POMEN IZRAZOV
2.1. Izrazi, ki so uporabljeni v teh sploπnih pogojih poslovanja imajo naslednji pomen:
• Ëlan Tuπ kluba je oseba, ki je pravilno izpolnila pristopni obrazec ter pridobila Tuπ klub
kartico,
• Tuπ klub ugodnosti so ugodnosti, ki se imetniku v doloËenem Ëasovnem obdobju nalagajo
na Tuπ klub kartico in se pridobijo v skladu z doloËili teh sploπnih pogojev, v skladu z doloËili
Sploπnih pogojev poslovanja D*NAR in z doloËili posamezne akcij.

3. POGOJI ZA V»LANITEV V TU© KLUB IN PRIDOBITEV TU© KLUB KARTICE
3.1. Tuπ klub kartico lahko brezplaËno pridobijo vse fiziËne osebe starejπe od 15 let. Pravna oseba
Tuπ klub kartice ne more pridobiti. Ne glede na doloËbe te toËke lahko Engrotuπ v izjemnih
primerih in pod pogojem, da gre za namen podelitve iz razloga dobrodelnosti, po lastni presoji,
podeli Tuπ klub kartico tudi pravni osebi.
3.2. Stalno Tuπ klub kartico je mogoËe pridobiti z izpolnitvijo tiskanega pristopnega obrazca za
vËlanitev v Tuπ klub v trgovinah in franπizah Tuπ ter v Tuπ drogerijah, pri Ëemer morajo biti izpolnjena
vsa obvezna polja na obrazcu, in sprejemom teh sploπnih pogojev, ali z izpolnitvijo pristopnega
obrazca in sprejemom teh sploπnih pogojev na spletni strani www.tus.si ali v mobilni aplikaciji Tuπ.
3.3. Na tiskanem pristopnem obrazcu za vËlanitev v Tuπ klub, ki ga bodoËi imetnik Tuπ klub
kartice popolno izpolni in odda za pridobitev stalne Tuπ klub kartice, je na voljo zaËasna Tuπ
klub kartica, ki velja do pridobitve stalne kartice, vendar najveË 60 dni po prvem nakupu. »e
v 60 dneh Engrotuπ ne prejme popolno izpolnjenega pristopnega obrazca za vËlanitev v Tuπ
klub, se zaËasna Tuπ klub kartica blokira, zbrane ugodnosti na zaËasni Tuπ klub kartici prenehajo
veljati in se izbriπejo. Pridobitev zaËasne Tuπ klub kartice z izpolnitvijo spletnega ali mobilnega
pristopnega obrazca za vËlanitev v Tuπ klub ni moæna.
3.4. Imetnik prejme na dom z imenom in priimkom personalizirano stalno (plastiËno) Tuπ klub
kartico v 45 dneh po oddaji popolno izpolnjenega tiskanega pristopnega obrazca za vËlanitev v
Tuπ klub. Za napake pri storitvah Poπte Slovenije d.d. Engrotuπ ne prevzema odgovornosti.
3.5. Po prejemu stalne (plastiËne) kartice lahko imetniki Tuπ klub kartice pridobijo Tuπ klub
e-kartico v obliki MMS-sporoËila z naroËilom preko spletnega Tuπ klub profila. Pogoj za

pridobitev e-kartice je πtevilka mobilnega telefona, ki jo je imetnik navedel na pristopnem
obrazcu za vËlanitev v Tuπ klub oziroma jo je dodal v Tuπ klub spletnem ali mobilnem profilu.
3.6. V primeru vËlanitve preko spletne strani ali mobilne aplikacije Tuπ imetnik po uspeπni
vËlanitvi prejme Tuπ klub MMS e-kartico na svoj mobilni telefon. PlastiËno kartico v 45 dneh
pridobi na dom, Ëe to moænost na spletnem ali mobilnem obrazcu posebej oznaËi.
3.7. Stalno (plastiËno) kartico prejmejo na dom imetniki, ki so pravilno vnesli podatke o naslovu in
s prebivaliπËem v Sloveniji ali v sosednjih dræavah: Avstriji, Italiji, Hrvaπki in Madæarski. Imetniki,
ki imajo prebivaliπËe v drugih dræavah, razen navedenih v predhodnem stavku, plastiËne kartice
ne prejmejo na dom, lahko pa pridobijo Tuπ klub e-kartico v mobilni aplikaciji Tuπ po uspeπni Tuπ
klub prijavi v mobilno aplikacijo Tuπ.

4. TO»NOST PODATKOV
4.1. »lan Tuπ kluba se zavezuje, da bo izdajatelju Tuπ klub kartice, podjetju Engrotuπ, na primeren
naËin (po poπti, po e-poπti ali ustno s klicem na 080 13 10) posredoval morebitne spremembe
podatkov, ki so pomembni za poslovanje s Tuπ klub kartico, na primer spremembo naslova,
telefonske πtevilke itd.
4.2 Engrotuπ za toËnost podatkov, ki jih je pridobil od Ëlana Tuπ kluba, na katerega se podatki
nanaπajo, ne odgovarja.

5. UGODNOSTI TU© KLUB KARTICE
5.1. Imetnik Tuπ klub kartice pridobiva ugodnosti z nakupi v poslovnih enotah Engrotuπ (trgovine
Tuπ, Tuπ drogerije, dejavnosti zabave in gostinstva Tuπ), v franπiznih prodajalnah Tuπ in pri Tuπ
klub partnerjih, navedenih na spletni strani www.tus.si.
5.2. Ob nakupu blaga mora kupec pred plaËilom na blagajni predloæiti Tuπ klub kartico oziroma ekartico, ki so jo Ëlani lahko naloæijo na svoj mobilni telefon kot MMS ali v mobilni aplikaciji Tuπ. Poznejπi
vpis nakupa ni mogoË, prav tako ni mogoËe pozneje izkoristiti popustov in drugih ugodnosti.
5.3. Imetnik lahko Tuπ klub kartico uporablja za nakup blaga na vseh prodajnih mestih, navedenih
v toËki 5.1. v koliËinah omejenih za povpreËno gospodinjsko porabo. Imetnik sme Tuπ klub kartico
uporabljati zgolj za nakupe za lastno uporabo.
5.4  Uporaba kartice za nakupe blaga, ki je namenjeno nadaljnji prodaji, in/ali uporaba kartice
za nakupe blaga uporabnikov, ki imajo registrirano dejavnost trgovine kot eno od osnovnih
dejavnosti, ni dovoljena. V kolikor Engrotuπ ugotovi krπitev te doloËbe, ima pravico ukiniti oz.
prepreËiti uporabo Tuπ klub kartice, ki se predloæi ob takπnih nakupih.
5.5 Ista oseba ne more opraviti veË zaporednih nakupov z veËimi Tuπ klub karticami. V primeru
ugotovljene krπitve navedenega doloËila, takπna oseba ni upraviËena do pridobitve ugodnosti
Tuπ klub kartice, Engrotuπ pa ima pravico ukiniti oz. prepreËiti uporabo vsake Tuπ klub kartice,
ki se predloæi ob takπnih nakupih.
5.6. Ugodnosti, do katerih je imetnik Tuπ klub kartice upraviËen, so objavljene na spletni strani
www.tus.si ali na drugih træno komunikacijskih materialih podjetja Engrotuπ ali pri Tuπ klub partnerjih.
Ugodnosti Tuπ kluba se spreminjajo in so v razliËnih Ëasovnih obdobjih razliËne. Ugodnosti so lahko:
• sploπne za vse Tuπ klub Ëlane,
• prilagojene posameznim skupinam glede na razliËne demografske podatke, ali podatke
o obsegu uporabe Tuπ klub kartice,
• imetniku individualno prilagojene na podlagi demografskih in transakcijskih podatkih,
ki izhajajo iz uporabe Tuπ klub kartice.
5.7. Pogoji, ki se nanaπajo na koriπËenje posamezne ugodnosti, so podrobneje opredeljeni v træno
komunikacijskih materialih posamezne ugodnosti ter v Sploπnih pogojih poslovanja D*NAR.

5.8. V primeru viπje sile in tehniËnih teæav, ki ovirajo nemoteno delovanje raËunalniπkega sistema,
Engrotuπ imetnikom Tuπ klub kartice za Ëas sistemskih motenj ne zagotavlja uporabljanja
ugodnosti iz naslova Tuπ klub kartice. V primeru zaËasnega nedelovanja raËunalniπkega
sistema na samem prodajnem mestu, se pridobljene ugodnosti Ëlanom Tuπ kluba naloæijo
naknadno - v kolikor je mogoËe avtomatsko, sicer pa po posredovani zahtevi Ëlana Tuπ kluba.

6. POMO» IMETNIKU TU© KLUB KARTICE
6.1. Imetnik se lahko za veË informacij, reπevanje reklamacij, pomoË pri pridobitvi Tuπ klub kartice
ter v primeru izgubljene ali ukradene kartice obrne na Tuπev Center za pomoË strankam na
brezplaËno πtevilko 080 13 10 ali po poπti na naslov Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje.
6.2. V primeru, da Ëlan Tuπ kluba kartico izgubi ali mu je Tuπ klub kartica odtujena, Engrotuπ
ne prevzema odgovornosti za koriπËenje ugodnosti Tuπ klub kartice s strani tretjih oseb
ali morebitne druge zlorabe kartice s strani nepooblaπËenih. Izdajatelj Tuπ klub kartice
oziroma njegovi zaposleni v poslovnih enotah, kjer se Tuπ klub kartica predloæi, ne preverjajo
istovetnosti imetnika Tuπ klub kartice.
6.3. Imetnik mora izgubo ali krajo kartice Tuπ kluba nemudoma javiti na Tuπev Center za
pomoË strankam na brezplaËno πtevilko 080 13 10 ali po poπti na naslov Engrotuπ d.o.o.,
Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Z izgubo Tuπ klub kartice Ëlan Tuπ kluba ne izgubi nobene æe
pridobljene ugodnosti, ugodnosti se prenesejo na novo kartico Ëlana Tuπ kluba.

7. SPREMEMBE SPLO©NIH POGOJEV POSLOVANJA
7.1. Engrotuπ lahko v vsakem trenutku spremeni sploπne pogoje poslovanja s Tuπ klub kartico,
Ëe to zahtevajo vzroki tehniËne, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.
7.2. O spremembi sploπnih pogojev poslovanja mora Engrotuπ imetnika Tuπ klub kartice na
primeren naËin obvestiti. Za primeren naËin se πteje objava na spletni strani www.tus.si.
7.3. ©teje se, da imetnik Tuπ klub kartice soglaπa s spremembo sploπnih pogojev poslovanja, Ëe
Tuπ klub kartice ne vrne podjetju Engrotuπ in hkrati ne poπlje pisne odpovedi.

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
8.1. Izdajatelj in lastnik Tuπ klub kartice, podjetja Engrotuπ, se obvezuje, da bo pridobljene
podatke o Ëlanih Tuπ kluba uporabljal in hranil v skladu z doloËili vsakokrat veljavnega
zakona o varstvu osebnih podatkov in doloËili evropske Uredbe na podroËju varstva osebnih
podatkov. »lan Tuπ kluba soglaπa, da se podatki shranjujejo v centralno bazo podatkov, katere
upravljavec in uporabnik je druæba Engrotuπ.
8.2. NAMENI, ZA KATERE SE OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO
8.2.1 S predloæitvijo Tuπ klub kartice ob uveljavljanju pravic iz imetniπtva Tuπ klub kartice
in skladno z dano privolitvijo, Engrotuπ v uporabniπkem raËunu imetnika Tuπ klub kartice
zabeleæi podatke o posameznem nakupu pri Engrotuπu in pri Tuπ partnerju, v kolikor se pri
njih uveljavljajo ugodnosti iz Tuπ kluba (izdelki, cena, datum, Ëas in kraj nakupa, sredstvo
plaËila) in koriπËenju ugodnosti (npr. kupon, popust, uveljavljanje statusa upokojenca, ipd).
Engrotuπ te podatke potrebuje, da:
• imetnikom zagotavlja uveljavljanje pravic iz imetniπtva Tuπ klub kartice (npr. uveljavljanje
upokojenskega popusta, oblikovanje prilagojenih ponudb, ugodnosti in kuponov, obveπËanje
imetnika le o tistih ponudbah, ki ga zanimajo, le preko izbranih kanalov, ipd);
• preverja skladnost uporabe Tuπ klub kartice s sploπnimi pogoji;
• analizira in preuËuje nakupovalne navade za namen optimiziranja ponudbe in stroπkov ter
dvig zadovoljstva kupcev ter za namene neposrednega træenja;

• komunicira z imetnikom in pripravlja ter posreduje ponudbe in ugodnosti za imetnike,
prilagojene starosti, spolu in regiji prebivanja konkretnega imetnika;
• reπuje morebitne reklamacije ali nepravilnosti pri plaËilni transakciji ali neuspeli transakciji
ob oz. po opravljenem nakupu, oz. napaki pri obraËunu blaga in pri reπevanju prijav teæav
imetnika Tuπ klub kartice;
• obveπËa imetnike o tehniËnih in pravnih vpraπanjih uporabe Tuπ klub kartice;
• obËasno pozove imetnike k izpolnitvi anket o zadovoljstvu z imetniπtvom Tuπ klub kartice,
uporabniπki izkuπnji v poslovalnicah Tuπ ali o posameznih kupljenih izdelkih.
8.3. OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
8.3.1. Engrotuπ bo osebne podatke imetnika Tuπ klub kartice hranil dokler imetnik ne odstopi
od imetniπtva Tuπ klub kartice, v primeru preklica Tuπ klub kartice s strani Engrotuπ pa πe
5 let od preklica.
8.3.2. V primeru, da je kartica Ëlana neaktivna veË kot dve leti od zadnjega nakupa, se smatra,
da imetnik kartice odstopa od imetniπtva kartice, zato ima Engrotuπ pravico, da izbriπe vse
podatke.
8.4. PRAVICA DO PREKLICA PRIVOLITVE
8.4.1. Posameznik, na katerega se nanaπajo osebni podatki ima pravico, da svojo privolitev
kadar koli prekliËe in sicer tako, da izpolnjen obrazec za preklic poπlje na naslov: Engrotuπ
d.o.o., za Tuπ klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Preklic podane privolitve lahko posameznik
sporoËi tudi na spletni strani www.tus.si znotraj svojega Tuπ klub profila.
8.4.2. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim
preklicem.
8.4.3. Engrotuπ bo v primeru preklica privolitve, prepreËil uporabo podatkov za namen
neposrednega træenja najkasneje v roku 15 dni od prejema preklica, vendar v primeru, da je
bila kampanja za obveπËanje pripravljena pred obdelavo preklica, obstaja moænost, da bo
imetnik Tuπ klub kartice kljub temu prejel πe zadnje obvestilo.  
8.5. PRAVICA DO VLOÆITVE PRITOÆBE PRI NADZORNEM ORGANU
8.5.1. »lan Tuπ kluba ima pravico vloæiti pritoæbo pri Informacijskem pooblaπËencu.
8.6. PRAVICA DO DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV, PRAVICA DO OMEJITVE, DO
OBDELAVE ALI IZBRISA OSEBNIH PODATKOV
8.6.1. »lan Tuπ kluba, na katerega se nanaπajo osebni podatki, lahko od upravljavca zahteva
dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v
zvezi s posameznikom, na katerega se nanaπajo osebni podatki. Zahtevo iz te toËke lahko Ëlan
Tuπ kluba poπlje na naslov Engrotuπ d.o.o., za Tuπ klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa
jo odda na spletni strani www.tus.si.
8.7. PRAVICA DO POPRAVKA
8.7.1. »lan Tuπ kluba, na katerega se nanaπajo osebni podatki, ima pravico doseËi, da upravljavec
brez nepotrebnega odlaπanja popravi netoËne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik,
na katerega se nanaπajo osebni podatki, ima ob upoπtevanju namenov obdelave pravico do
dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo iz toËke lahko Ëlan Tuπ kluba poπlje na
naslov Engrotuπ d.o.o., za Tuπ klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa jo odda na spletni
strani www.tus.si.
8.8. PRENOSLJIVOST PODATKOV
8.8.1 »lan Tuπ kluba, na katerega se nanaπajo osebni podatki, ima pravico, da od upravljavca
prejme osebne podatke v zvezi z njim in da te podatke posreduje drugemu upravljavcu.
Zahtevo iz toËke lahko Ëlan Tuπ kluba poπlje na naslov Engrotuπ d.o.o., za Tuπ klub, Cesta v
Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa jo odda na spletni strani www.tus.si.

8.9. PRAVICA DO UGOVORA
8.9.1. »lan Tuπ kluba lahko kadarkoli trajno ali zaËasno ugovarja obdelavi osebnih podatkov
za namene posredovanja ponudb in ugodnosti po razliËnih kanalih obveπËanja ter za namene
pozivanja k izpolnitvi anket. »lan Tuπ kluba lahko ugovor vloæi na naslov Engrotuπ d.o.o., za Tuπ
klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa ga odda na spletni strani www.tus.si.
8.9.2. »lan Tuπ kluba ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se
nanaπajo nanj, v zvezi z uporabo Tuπ klub kartice, razen na naËin, da odstopi od imetniπtva Tuπ
klub kartice v skladu s temi sploπnimi pogoji. V tem primeru mora vrniti Tuπ klub kartico, kar
pomeni, da ne more veË uveljavljati pravic in ugodnosti iz naslova imetniπtva Tuπ klub kartice.
8.9.3. Engrotuπ bo v primeru ugovora, prepreËil uporabo podatkov najkasneje v roku 15 dni od
prejema ugovora, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveπËanje pripravljena pred obdelavo
ugovora, obstaja moænost, da bo imetnik Tuπ klub kartice kljub temu prejel πe zadnje obvestilo.  
8.10. ODPOVED TU© KLUB KARTICE
8.10.1 Tuπ klub kartica se izda za nedoloËen Ëas, imetnik pa jo lahko kadar koli in brez navedbe razlogov
pisno odpove na posebnem obrazcu za odjavo/preklic Tuπ klub kartice, ki ga imetnik lahko dobi na
spletni strani www.tus.si ali s klicem na brezplaËno πtevilko 080 13 10. Ob preklicu Tuπ klub kartice
imetnik kartice izgubi pravico do izkoriπËenja vseh Tuπ klub ugodnosti. Odpoved zaËne veljati, ko
Engrotuπ  prejme pisno odpoved na naslov: Engrotuπ d.o.o., za Tuπ klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje.
8.11. Engrotuπ lahko hrani osebne podatke o imetniku do preklica oziroma do odpovedi Tuπ klub
kartice. Upravljavec osebnih podatkov je dolæan pridobljene osebne podatke o imetniku kartice
izbrisati najkasneje v 15 delovnih dneh od dneva prejema odjave oz. preklica.
8.12  Engrotuπ si pridræuje pravico, da lahko Tuπ klub kartico kadar koli in brez navedbe razlogov
pisno odpove. »e kartico odpove Engrotuπ, mora imetnik Tuπ klub kartice vse ugodnosti,
do katerih je upraviËen na podlagi Tuπ klub kartice, ne glede na njihovo sicerπnjo zapadlost,
uveljaviti v enem mesecu. Po tem roku ugodnosti zapadejo in jih ni veË mogoËe uveljaviti.
8.13. Uporabniki osebnih podatkov
8.13.1 Engrotuπ osebnih podatkov imetnikov Tuπ klub kartic ne posreduje tretjim, razen:
• zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izkljuËno v imenu, za raËun, po
navodilih in pod nadzorom Engrotuπ (npr. tiskarji, oglaπevalske agencije, franπizne trgovine Tuπ),
• dræavnim organom na podlagi njihove obrazloæene pisne zahteve za potrebe vodenja
konkretnega postopka;
• Ëe se izkaæejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom imetnika Tuπ klub kartice.
8.14 POOBLA©»ENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
PooblaπËena oseba za varstvo osebnih podatkov v druæbi Engrotuπ  je dosegljiva na elektronskem
naslovu dpo@tus.si.

9. OSTALE DOLO»BE
9.1 Ti sploπni pogoji so objavljeni na www.tus.si. V tiskani obliki so dostopni tudi v vseh trgovinah
in franπizah Tuπ ter v Tuπ drogerijah.
9.2 Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe Tuπ klub kartice in iz teh sploπnih pogojev, ki jih Ëlan Tuπ
kluba in izdajatelj Tuπ klub kartice ne bi mogla reπiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno
sodiπËe v Celju.
9.3. Sploπni pogoji poslovanja Tuπ kluba priËnejo veljati dne 24. 5. 2018 in v celoti nadomestijo
do sedaj veljavne Sploπne pogoje.
Celje, 25. 5. 2018
Engrotuπ d.o.o.

