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Engrotuπ d.o.o.
Cesta v Trnovlje 10a
3000 Celje, Slovenija

OBRAZEC ZA PRIVOLITEV
ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV IMETNIKOV TU© KLUB KARTICE
Upravljavec osebnih podatkov Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje

Spodaj podpisani/a dovoljujem, da podjetje Engrotuπ, d.o.o. obdeluje moje podatke za spodaj opredeljene namene (prosimo oznaËite, ali
se strinjate z obdelovanjem vaπih osebnih podatkov za zapisan namen):
Izpolnite obrazec z VELIKIMI tiskanimi Ërkami, z zvezdico (*) oznaËena polja so obvezna.
Ime:*
Priimek:*
©tevilka Tuπ
klub kartice:*
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Elektronski naslov je neobvezen podatek, Ëe ga posredujete, se bo ta elektronski naslov uporabljal za neposredno obveπËanje o ugodnostih, aktivnostih, storitvah in dogodkih podjetja.

Elektronski
naslov:
Mobilna
πtevilka:

SKUPNA PRIVOLITEV
Strinjam se z vsemi spodaj opredeljenimi nameni obdelovanja osebnih podatkov ter kanali obveπËanja.

POSAMEZNA PRIVOLITEV (izpolnite le v primeru, Ëe se ne strinjate s skupno privolitvijo)
PO©ILJANJE PRILAGOJENE PONUDBE

(npr. rojstnodnevne SMS ugodnosti, kuponi ugodnosti
za izbran segment kupcev, obveπËanje o stanju ugodnosti
na vaπi Tuπ klub kartici, vam prilagojene ponudbe izdelkov
in popustov, ipd.)

TRÆENJSKE RAZISKAVE

(npr. raziskave o nakupovalni izkuπnji)

KANALI ZA OBVE©»ANJE:
navadna poπta
elektronska poπta
SMS/MMS sporoËila
telefonski klici
v digitalnem okolju (splet, druæbena omreæja, elektronske
naprave v Tuπ poslovalnicah, mobilna aplikacija Tuπ)

po meri prilagojeno spletno oglaπevanje
Obrazloæitev namenov obdelovanja osebnih podatkov:
O obstojeËih Ëlanih Tuπ kluba upravljavec zbira naslednje obvezne podatke: ime, priimek, ulica, hiπna πtevilka, poπtna πtevilka, kraj, dræava, spol, datum rojstva, elektronski naslov, mobilna πtevilka in
neobvezne podatke: stacionarni telefon, izobrazba, πtevilo druæinskih Ëlanov, datum rojstva in spol otrok, status. V kolikor se Tuπ klub Ëlan strinja s posameznim namenom obdelave osebnih podatkov
s tem pooblaπËa upravljavca, da obdeluje njegove osebne podatke (posredovane in æe zbrane) za spodaj opredeljene namene. Tuπ klub Ëlan lahko kadarkoli zahteva, da podjetje Engrotuπ, d.o.o. izbriπe
neobvezne podatke, ki jih je posredoval v pristopnem obrazcu.
Pri obveπËanju preko SMS/MMS sporoËil se Tuπ klub Ëlan strinja, da se lahko njegovi osebni podatki, ki jih je vpisal v pristopni obrazec (obvezni in neobvezni podatki) in podatki pridobljeni preko
sodelovanja v nagradnih igrah, s komunikacijo preko e-poπte, komunikacije s Tuπevim centrom za pomoË strankam, uporabe spletnih aplikacij uporabljajo za namene SMS in MMS obveπËanja o
ugodnostih, aktivnostih, storitvah in dogodkih Tuπ kluba. Podatki se lahko obdelujejo do preklica privoljenja oz. do prenehanja Ëlanstva v Tuπ klubu.
Pri poπiljanju prilagojene ponudbe se Tuπ klub Ëlan strinja, da se lahko njegovi podatki, ki jih je vpisal v pristopni obrazec (obvezni in neobvezni), podatki o posameznih nakupih in podatki pridobljeni preko
sodelovanja v nagradnih igrah, s komunikacijo preko e-poπte, komunikacije s Tuπevim centrom za pomoË strankam, uporabe spletnih aplikacij obdelujejo za namene priprave prilagojene ponudbe. V okviru
priprave prilagojene ponudbe se izvaja profiliranje na podlagi podanih podatkov ter podatkov o obiskanih spletnih straneh organizacije (Ëe se je posameznik ob obisku spletne strani s tem strinjal) ter
posredovanje obvestil na kanale, ki jih je posameznik oznaËil. Za namen priprave prilagojene ponudbe se uporabljajo vsi podani podatki, ki se hranijo od priËetka Ëlanstva v Tuπ klubu do poteka zakonskih
rokov, opredeljenih v sploπnih pogojih. Podatki se obdelujejo do preklica privoljenja oz. do prenehanja Ëlanstva v Tuπ klubu. Prilagojene ponudbe se posredujejo na kanale, ki jih je posameznik oznaËil.
Pri træenjskih raziskavah se Tuπ klub Ëlan strinja, da se lahko njegovi osebni podatki iz pristopnega obrazca (obvezni in neobvezni) in podatki pridobljeni preko sodelovanja v nagradnih igrah,
s komunikacijo preko e-poπte, komunikacije s Tuπevim centrom za pomoË strankam, uporabe spletnih aplikacij ter podatki o nakupovalnih navadah uporabljajo za izvajanje træenjskih raziskav. Podatki
se obdelujejo do preklica privoljenja oz. do prenehanja Ëlanstva v Tuπ klubu. Ankete se posredujejo na kanale, ki jih je posameznik oznaËil.
S podpisom je Tuπ klub Ëlan seznanjen, da lahko v vsakem trenutku prekliËe privolitev za uporabo svojih osebnih podatkov na isti naËin kot je privolitev podal (preklic se lahko tudi nanaπa samo na neobvezne
podatke), da je seznanjen s pravico do seznanitve osebnih podatkov, pravico dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora ter s pravico vloæiti pritoæbo pri informacijskem
pooblaπËencu. Sploπni pogoji poslovanja Tuπ kluba, ki so v uporabi od 25. 5. 2018, so na voljo na prodajnih mestih Tuπ ter na spletni strani www.tus.si.

Izpolnjen in podpisan obrazec poπljite na sedeæ podjetja Engrotuπ d.o.o., za Tuπ klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje.
Za vsa vpraπanja smo vam na voljo na brezplaËni telefonski πtevilki 080 13 10 ali na e-naslovu tus.klub@tus.si.

Podpis Ëlana Tuπ kluba (obrazec brez podpisa ni veljaven):*
Datum:*

