
PRISTOPNI OBRAZEC
Izpolnjen obrazec oddajte v Trgovini Romet, na Mariborski cesti 1 v Selnici ob Dravi. Kartico prejmete ob oddaji obrazca. Z 
uporabo lahko pričnete takoj po prejemu kartice. 
      
Obrazec izpolnite z VELIKIMI tiskanimi črkami, z zvezdico (*) označena polja so obvezna. 

Ime:*

Priimek:*

Datum rojstva*:

Ulica:*

Hišna številka:*                                                      Poštna številka*:

Kraj:*

Spol:*

Elektronski naslov je neobvezen podatek, če ga posredujete, se bodo ti podatki uporabljali za neposredno obveščanje o ugod-
nostih, aktivnostih, storitvah in dogodkih podjetja.

Elektronski  
naslov:

Mobilna 
številka:

M Ž

 /

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Upravljalec osebnih podatkov Romet d.o.o., Mariborska cesta 1, 2352 Selnica ob Dravi

Spodaj podpisani/a dovoljujem, da podjetje Romet d.o.o. obdeluje moje podatke za spodaj opredeljene namene 
(prosimo označite, ali se strinjajte z obdelovanjem vaših osebnihpodatkov za zapisan namen):

POŠILJANJE PRILAGOJENE PONUDBE
(npr. rojstnodnevne SMS ugodnosti, kuponi ugodnosti za 
izbran segment kupcev, obveščanje o stanju ugodnosti 
na vaši kartici, vam prilagojene ponudbe izdelkov in 
popustov, ipd.) 

TRŽENJSKE RAZISKAVE 
(npr. raziskave o nakupovalni izkušnji)

   SKUPNA PRIVOLITEV

           Strinjam se z vsemi spodaj opredeljenimi nameni obdelovanja osebnih podatkov ter kanali obveščanja.
................................................................................................................................................................................................................................

   POSAMEZNA PRIVOLITEV (izpolnite le v primeru, če se ne strinjate s skupno privolitvijo)

KANALI ZA OBVEŠČANJE
         navadna pošta
         elektronska pošta
         SMS/MMS sporočila
         telefonski klici
         v digitalnem okolju (splet, družabna omrežja, elektronske naprave, ...)

         po meri prilagojeno spletno oglaševanje

VAŠE PRIDOBLJENE UGODNOSTI:

Nagradne igre
Člane Programa zvestobe Romet z malo 
sreče čakajo bogate nagrade Rometovih 
nagradnih iger!

Takoj ceneje!
Imetniki kartice ugodnosti Romet, boste 
deležni posebnega takojšnjega popusta na 
izbrane izdelke.

TAKOJ 
CENEJE!

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

V podjetju Romet d.o.o. skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili evropske Uredbe na področju varstva 
osebnih podatkov (GDPR) skrbimo za vaše podatke. Vaša dovoljenja lahko kadarkoli prekličete skladno s pripadajočimi splošnimi 
pogoji poslovanja Programa zvestobe ROMET. Za dodatne informacije smo vam vedno na voljo na : info@romet.si. 

Obrazložitev namenov obdelovanja osebnih podatkov: 
Član Programa zvestobe ROMET strinja, da se lahko njegovi osebni podatki, ki jih je vpisal v pristopni obrazec in podatki pridobljeni 
preko sodelovanja v nagradnih igrah, komunikacije preko e-pošte, telefona ter uporabe spletnih aplikacij, uporabljajo za namene 
SMS, MMS, e-poštnega obveščanja o ugodnostih, aktivnostih, storitvah in dogodkih Programa zvestobe Romet kot tudi obveščanja 
o naštetem preko navadne poštne pošiljke. Podatki se lahko obelujejo do preklica privoljenja oz. do prenehanja članstva v Programu 
zvestobe Romet. 

Pri pošiljanju prilagojene ponudbe se posameznik strinja, da se lahko njegovi podatki, ki jih je vpisal v pristopni obrazec in podatki 
pridobljeni s sodelovanjem v nagradnih igrah, s komunikacijo preko e-pošte, komunikacijo prek telefona in uporabe spletnih aplik-
acij obdelujejo za namene priprave prilagojene ponudbe. V okviru priprave prilagojene ponudbe se izvaja profiliranje na podlagi po-
danih podatkov ter podatkov o obiskanih spletnih straneh organizacije (če se je posameznik ob obisku spletne strani s tem strinjal) 
ter posredovanje obvestil na kanale, ki jih je posameznik označil. Za namen priprave prilagojene ponudbe se uporabljajo vsi podani 
podatki, ki se hranijo od pričetka članstva v Programu zvestobe Romet do poteka zakonskih rokov, opredeljenih v splošnih pogojih. 
Posameznik strinja, da se lahko njegovi osebni podatki, iz pristopnega obrazca in podatki pridobljeni pri sodelovanju v nagradnih 
igrah, s komunikacijo preko e-pošte, komunikacijo prek telefona, uporabo spletnih aplikacij ter podatki o nakupovalnih navadah up-
orabljajo za izvajanje trženjskih raziskav. Podatki se lahko obdelujejo do preklica privoljenja oz. do prenehanja članstva v Programu 
zvestobe Romet. Ankete se posredujejo na kanale, ki jih je posameznik označil. 

S podpisom ste seznanjeni, da lahko v vsakem trenutku prekličete privolitev za uporabo svojih osebnih podatkov na isti način kot 
ste privolitev podali, da ste seznanjeni s pravico do seznanitve osebnih podatkov, pravico dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, 
izbrisa, prenosljivosti in ugovora ter s pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu. S podpisom se strinjate s splošnimi 
pogoji poslovanja Programa zvestobe Romet, ki so v uporabi od 1.2.2020 in ki so na voljo v poslovalnici Romet d.o.o. ter na spletni 
strani ww.romet.si.   

.............................................................................................................................................................................................................................

Podpis člana Programa zvestobe Romet:*Podpis  odgovorne osebe v poslovalnici:

Mojih 5 
Imetniki kartice Romet, boste vsak 
mesec izbranih 5 izdelkov kupovali 
ceneje!MOJIHMOJIH

Do popustov s kuponi
Kupone iz letakov predložite na blagajni v 
poslovalnici Romet in izkoristite 
dodatne popuste! 



PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

V podjetju Romet d.o.o. skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili evropske Uredbe na področju varstva 
osebnih podatkov (GDPR) skrbimo za vaše podatke. Vaša dovoljenja lahko kadarkoli prekličete skladno s pripadajočimi splošnimi 
pogoji poslovanja Programa zvestobe ROMET. Za dodatne informacije smo vam vedno na voljo na : info@romet.si. 

Obrazložitev namenov obdelovanja osebnih podatkov: 
Član Programa zvestobe ROMET strinja, da se lahko njegovi osebni podatki, ki jih je vpisal v pristopni obrazec in podatki pridobljeni 
preko sodelovanja v nagradnih igrah, komunikacije preko e-pošte, telefona ter uporabe spletnih aplikacij, uporabljajo za namene 
SMS, MMS, e-poštnega obveščanja o ugodnostih, aktivnostih, storitvah in dogodkih Programa zvestobe Romet kot tudi obveščanja 
o naštetem preko navadne poštne pošiljke. Podatki se lahko obelujejo do preklica privoljenja oz. do prenehanja članstva v Programu 
zvestobe Romet. 

Pri pošiljanju prilagojene ponudbe se posameznik strinja, da se lahko njegovi podatki, ki jih je vpisal v pristopni obrazec in podatki 
pridobljeni s sodelovanjem v nagradnih igrah, s komunikacijo preko e-pošte, komunikacijo prek telefona in uporabe spletnih aplik-
acij obdelujejo za namene priprave prilagojene ponudbe. V okviru priprave prilagojene ponudbe se izvaja profiliranje na podlagi po-
danih podatkov ter podatkov o obiskanih spletnih straneh organizacije (če se je posameznik ob obisku spletne strani s tem strinjal) 
ter posredovanje obvestil na kanale, ki jih je posameznik označil. Za namen priprave prilagojene ponudbe se uporabljajo vsi podani 
podatki, ki se hranijo od pričetka članstva v Programu zvestobe Romet do poteka zakonskih rokov, opredeljenih v splošnih pogojih. 
Posameznik strinja, da se lahko njegovi osebni podatki, iz pristopnega obrazca in podatki pridobljeni pri sodelovanju v nagradnih 
igrah, s komunikacijo preko e-pošte, komunikacijo prek telefona, uporabo spletnih aplikacij ter podatki o nakupovalnih navadah up-
orabljajo za izvajanje trženjskih raziskav. Podatki se lahko obdelujejo do preklica privoljenja oz. do prenehanja članstva v Programu 
zvestobe Romet. Ankete se posredujejo na kanale, ki jih je posameznik označil. 

S podpisom ste seznanjeni, da lahko v vsakem trenutku prekličete privolitev za uporabo svojih osebnih podatkov na isti način kot 
ste privolitev podali, da ste seznanjeni s pravico do seznanitve osebnih podatkov, pravico dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, 
izbrisa, prenosljivosti in ugovora ter s pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu. S podpisom se strinjate s splošnimi 
pogoji poslovanja Programa zvestobe Romet, ki so v uporabi od 1.2.2020 in ki so na voljo v poslovalnici Romet d.o.o. ter na spletni 
strani ww.romet.si.

z zvezdico (*) označena polja so obvezna.

Datum pristopa:*

..........................................................................................................................................................................................................................

IZPOLNI ODGOVORNA OSEBA V POSLOVALNICI

Številka kartice: 

Podpis člana Programa zvestobe Romet:* 

Podpis  odgovorne osebe v poslovalnici: za včlanitev v Program zvestobe ROMET


