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PRIDOBITE POSEBNE UGODNOSTI...
s kartico ugodnih nakupov!

1. Izpolnite pristopni obrazec (tudi na spletni strani)

1. Izdajatelj
Izdajatelj in lastnik kartice ugodnih nakupov – Tehnična trgovina Podpeč (v 
nadaljevanju kartica) je družba PRIGO d.o.o., Brezovica, Podpeška cesta
10, 1351 Brezovica pri Ljubljani (v nadaljevanju PRIGO).

2. Kartica
Kartica ugodnosti kupcem na prodajnem mestu Tehnične trgovine Podpeč na 
območju Republike Slovenije omogoča ugodnosti pri nakupu blaga, hkrati pa so 
imetniki kartice obveščeni o posebnih ponudbah in novostih programa prodaje.

3. Imetnik kartice 
Kartico lahko brezplačno pridobi vsaka fizična oseba. Osebe, mlajše od 18 
(osemnajst) let kartice ne morejo pridobiti. Izdaja kartice pravnim osebam ni mogoča. 

Ne grede na določbo te točke lahko PRIGO v izjemnih primerih in
pod pogojem, da gre za namen podelitve iz razloga dobrega medsebojnega 
sodelovanja, podeli kartico tudi pravni osebi.

Posamezna fizična oseba lahko pridobi le eno kartico. Posamezna fizična
oseba dodatne kartice ne more pridobiti. 

4. Splošni pogoji poslovanja
Za pridobitev in uporabo kartice veljajo ti Splošni pogoji poslovanja, ki so 
dostopni na prodajnem mestu Tehnične trgovine Podpeč ter so  objavljeni 
na spletni strani www.prigo.si.

PRIGO si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev 
poslovanja. Imetniki kartice bodo o vseh spremembah in dopolnitvah teh Splošnih 
pogojev poslovanja obveščeni na prodajnem mestu Tehnične trgovine 
Podpeč ter na spletni strani www.prigo.si. 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA IMETNIKE KARTICE UGODNIH 
NAKUPOV – TEHNIČNA TRGOVINA PRIGO PODPEČ 
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2. Kartico ugodnih nakupov prejmete po pošti

3. Dostop do ekskluzivnih akcijskih ponudb
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Spremembe Splošnih pogojev poslovanja zavezujejo imetnike kartice 
po preteku 15 (petnajstih) dni od dneva objave spremembe.

5. Uporaba
Kartico lahko imetnik uporablja na prodajnem mestu Tehnične trgovine Podpeč, 
Podpeč 42a, 1352 Preserje (v nadaljevanju prodajno mesto) oz. na morebitnih 
drugih prodajnih mestih PRIGA na območju Republike Slovenije.

Imetnik lahko kartico uporablja za nakup blaga v količinah, omejenih za lastno 
uporabo. 

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 PRIGO ugoto-
vi kršitev te določbe, ima pravico preprečiti uporabo kartice oz. jo preklicati. 

6. Pridobitev kartice 
Kartico je mogoče pridobiti na podlagi izpolnjene in podpisane Pristopne izjave, ki 
jo prijavitelj pridobi na prodajnem mestu in na spletni strani www.prigo.si.

Prijavitelj izpolni Pristopno izjavo vsaj z naslednjimi točnimi oz. pravilnimi osebnimi
podatki: ime, priimek, datum rojstva in naslov, podpiše obrazec in hkrati dovoli, da 
se na kartici beleženi podatki o posameznem nakupu (višina in datum nakupa) lahko 
uporabijo tudi za pridobitev posameznih ugodnosti (vrednostni boni, popusti, 
itd.) in/ali da ga PRIGO obvešča o aktualni ponudbi, novostih prodaje, posebnih 
ugodnostih, promocijskih gradivih in obvestilih.

Pri posredovanju podatkov za pridobitev kartice ali pri kasnejših spremembah 
podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en elektronski naslov in le 
eno telefonsko številko. 

Posamezen elektronski naslov oziroma posamezna telefonska številka se v bazi 
imetnikov kartice lahko vodi le pri enem imetniku kartice.

Podatki o imetniku kartice bodo v roku 30 (trideset) dni zabeleženi v računalniški 
sistem pod pogojem, da je Pristopna izjava pravilno izpolnjena v skladu z 2. 
odstavkom te točke. Prijavitelj nato prejme kartico v plastični obliki s črtno kodo.

7. Ugodnosti
Kartica omogoča imetniku kartice naslednje ugodnosti:
• uveljavljanje popustov, vnovčenje kuponov oz. bonov in drugih ugodnosti, 
• obveščanje imetnika o aktualni ponudbi, novostih prodaje, posebnih ugodnostih, 
promocijskih gradivih in obvestilih.

Ugodnosti, ki jih omogoča kartica, se lahko spreminjajo in so v različnih časovnih 
obdobjih lahko različne. Vsakokrat aktualne ugodnosti kartice so objavljene 
na spletni strani www.prigo.si, imetnik kartice pa je o njih lahko obveščen
na prodajnem mestu, po elektronski pošti, po mobilnem telefonu ali na domači 
naslov (glede na posredovane kontaktne podatke).

Obrazec za preklic je dostopen na prodajnem mestu ter na spletni strani 
www.prigo.si. 

Izpolnjen obrazec imetnik izroči v prodajalni ali ga pošlje na e-naslov 
marketing@prigo.si ali po pošti na naslov PRIGO, d.o.o., Brezovica, 
Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani. 

Imetnik kartice mora PRIGU vrniti svojo kartico. PRIGO bo v roku 30 dni od 
prejema preklica ukinil imetnikovo kartico, vse osebne podatke, vezane na 
imetnikovo kartico pa izbrisal, v kolikor za obdelavo imetnikovih osebnih 
podatkov ne obstaja nobena druga pravna podlaga in pod pogoji iz veljavne 
zakonodaje.

Morebitne neizkoriščene ugodnosti bodo z imetnikove kartice izbrisane. 

V primeru, da so bila obvestila pripravljena pred izbrisom podatkov, obstaja 
verjetnost, da bo imetnik kartice kljub temu prejel še zadnjo obvestilo o 
promocijskih gradivih.

- DOSTOP IN PRENOSLJIVOST OSEBNIH PODATKOV

Imetnik kartice ima pravico od PRIGA zahtevati dostop do njegovih osebnih
podatkov tako, da mu PRIGO zagotovi kopijo osebnih podatkov,
ki se obdelujejo v zvezi z njim.

Imetnik kartice ima nadalje pravico, da od PRIGA prejme osebne podatke v zvezi z 
njim, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te 
podatke posreduje drugemu upravljavcu.

Imetnik kartice pravici uveljavlja tako, da pisni zahtevek izroči v prodajalni ali ga 
pošlje na e-naslov marketing@prigo.si ali po pošti na naslov PRIGO d.o.o., Brezovica, 
Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani. PRIGO odloči o imetnikovi zahtevi v 
roku 30 dni od prejema zahteve.

- POPRAVEK

Imetnik kartice ima pravico do poprave netočnih podatkov oz. dopolnitve in spremembe 
njegovih podatkov, kot je določeno v 10. točki Splošnih pogojev poslovanja.

- OMEJITEV OBDELAVE

V primerih iz 18. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov ima imetnik 
kartice pravico do omejitve obdelave, ki jo uveljavlja tako, da pisni zahtevek iz-
roči v prodajalni ali ga pošljete na e-naslov marketing@prigo.si ali po pošti na 
naslov PRIGO d.o.o., Brezovica, Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani. 
PRIGO odloči o imetnikovi zahtevi v roku 30 dni od prejema zahteve.

- PRITOŽBA

Zoper odločitev upravljavca ali zaradi molka upravljavca ima imetnik kartice pravico 
do vložitve pritožbe pri nadzornem organu - Informacijskem pooblaščencu.

10. Popravki in spremembe podatkov
V primeru, da se pri imetniku kartice podatki, ki jih je posredoval 
na Pristopni izjavi oz. Izjavi o obnovitvi kartice spremenijo, je ta dolžan spremembo 
sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe. To lahko 
stori z izpolnitvijo Obrazca za popravek in spremembo  podatkov, ki je dostopen
na prodajnem mestu ter na spletni strani www.prigo.si. 

Izpolnjen in podpisan obrazec imetnik kartice izroči v prodajalni ali ga pošljete 
na e-naslov marketing@prigo.si ali po pošti na naslov PRIGO, d.o.o., 
Brezovica, Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

V roku 15 dni od prejema zahtevka bo PRIGO podatke imetnika kartice spremenil.

11. Menjava kartice 
V primeru izgube, uničenja ali poškodbe kartice, lahko imetnik brezplačno 
naroči nadomestno kartico na sedežu družbe PRIGO d.o.o., Brezovica, Podpeška 
cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani ali na prodajnem mestu.

PRIGO bo v roku 30 dni po prejemu naročila imetniku kartice, ki živi v Republiki 
Sloveniji, poslal novo kartico, in sicer na naslov, naveden v Pristopni izjavi 
(oz. na drug naslov, če je imetnik kartice pravočasno sporočil spremembo 
naslova na način, naveden v 10. točki Splošnih pogojev poslovanja).

V primeru, da je kartica imetniku odtujena, PRIGO ne prevzema odgovornosti 
za koriščenje ugodnosti kartice s strani tretjih oseb.

Nadomestno kartico je mogoče izdati le istemu imetniku.

12. Veljavnost kartice 
Kartica velja do preklica izdajatelja ali imetnika. Imetnik prekliče kartico na način 
naveden v 9. točki Splošnih pogojev poslovanja (preklic).

PRIGO sme imetniku kartice enostransko preklicati veljavnost kartice v primeru 
zlorabe kartice ali kršitve teh Splošnih pogojev poslovanja in sicer tako, da preklic 
pošlje pisno po pošti, na naslov, ki mu ga je posredoval imetnik kartice.

13. Hramba osebnih podatkov
Osebni podatki o imetniku kartice se hranijo, dokler imetnik kartice 
ne poda preklica na način naveden v 9. točki Splošnih pogojev poslovanja oz. 
ne zahteva izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. 

V kolikor PRIGO imetniku kartice enostransko prekliče veljavnost kartice, 
se osebni podatki hranijo še 5 let od preklica. 

14. Zlorabe
PRIGO kot izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe kartice in ni dolžan 
preverjati identitete imetnika kartice.

15. Komuniciranje
PRIGO bo imetnike kartice o svojih novostih, ugodnostih in promocijskem gradivu 
obveščal preko kontaktnih podatkov, ki jih posredujejo imetniki kartice. 

16. Prehodna in končna določba
Imetnik, ki je kartico pridobil pred sprejemom teh Splošnih pogojev poslovanja, 
obdrži vse že pridobljene ugodnosti in posebne ponudbe, ki jih nudi kartica, če 
izpolni in podpiše Izjavo o obnovitvi kartice, s čimer sprejme tudi te Splošne 
pogoje poslovanja. 

Morebitne spore med imetnikom kartice in izdajateljem rešuje pristojno
sodišče v Ljubljani.

Brezovica pri Ljubljani, maj 2018
PRIGO d.o.o., Brezovica

2. Kartico ugodnih nakupov prejmete po pošti
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VLOGA ZA PRIDOBITEV KARTICE UGODNIH NAKUPOV - 
PRISTOPNA IZJAVA

IME*:   _____________________
PRIIMEK*:  _____________________
DATUM ROJSTVA*: _____________________
ULICA IN HIŠNA ŠT.*: _____________________
POŠTA*:  _____________________
E-NASLOV:  _____________________

TELEFON/GSM:  _____________________
*obvezni podatki

PODPIS IMETNIKA KARTICE: _______________________     KRAJ IN DATUM: _______________________

Izdajatelj kartice je družba PRIGO, d.o.o., Brezovica, Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani (v nadaljevanju 
PRIGO), ki se zavezuje vaše osebne podatke zbirati za lastne potrebe, jih varovati v skladu s pozitivno zakonodajo o 
varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter jih uporabljati zgolj za namene, 
ki so navedeni v nadaljevanju (odkljukajte oz. označite izbrano 
soglasje):

           Soglašam, da se na kartici beleženi podatki o posameznem nakupu (višina in datum nakupa) lahko uporabijo  
           tudi za pridobitev posameznih ugodnosti (vrednostni boni, popusti, itd.). 

           Soglašam, da me PRIGO obvešča o aktualni ponudbi, novostih prodaje, posebnih ugodnostih, promocijskih       
           gradivih in obvestilih (po pošti in po e-mailu, če ste ga posredovali).

VAŠE PRAVICE 
Od PRIGA lahko kadarkoli zahtevate, da preneha z uporabo vaših osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno 
zahtevo oz. obrazec za preklic lahko izročite v prodajalni ali ga pošljete na e-naslov marketing@prigo.si ali po pošti na 
naslov PRIGO, d.o.o., Brezovica, Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

Poleg tega imate v skladu z veljavno zakonodajo tudi naslednje pravice:
• pravico dostopa do osebnih podatkov ter pravico do prenosljivosti le-teh,
• pravico do popravka netočnih podatkov in omejitve obdelave, 
• pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov, pod pogoji iz veljavne zakonodaje.

Vse zgoraj navedene pravice uveljavljate tako, da pisni zahtevek izročite v prodajalni ali ga pošljete na e-naslov 
marketing@prigo.si ali po pošti na naslov PRIGO d.o.o., Brezovica, Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani. 

Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu - 
Informacijskem pooblaščencu.

UGODNOSTI KARTICE:
• uveljavljanje popustov, vnovčenje kuponov oz. bonov in drugih ugodnosti, 
• obveščanje imetnika o aktualni ponudbi, novostih prodaje, posebnih ugodnostih, promocijskih gradivih in 

obvestilih.

           Strinjam se s Splošnimi pogoji poslovanja za imetnike kartice ugodnih nakupov – Tehnična trgovina Podpeč, ki      
           so priloga te Pristopne izjave.



KARTICA UGODNIH NAKUPOV - OBRAZEC ZA POPRAVEK 
OZ. SPREMEMBO OSEBNIH PODATKOV

PODATKI S KARTICE:
Št. kartice:     _____________________
Ime in priimek imetnika:   _____________________

POPRAVEK PODATKOV: 
Ulica in hišna št.: ___________________ 
Pošta:   ____________________
E-naslov:   ____________________

telefon/mobilni: ____________________

Potrjujem, da so navedeni podatki točni.

PODPIS IMETNIKA KARTICE: _______________________     KRAJ IN DATUM: _______________________

Izpolnjen obrazec izročite v prodajalni ali ga pošljete na e-naslov marketing@prigo.si ali po pošti na naslov 
PRIGO,  d.o.o., Brezovica, Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani. V roku 15 dni od prejema zahtevka 
bodo vaši podatki spremenjeni.

PRIGO kot izdajatelj kartice, se zavezuje vaše osebne podatke zbirati za lastne potrebe, jih varovati 
v skladu s pozitivno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 
(GDPR) ter jih uporabljati zgolj za namene, za katere ste podali soglasje ob pridobitvi oz. obnovitvi kartice.

 
Za uporabo kartice veljajo Splošni pogoji poslovanja za imetnike kartice ugodnih nakupov – Tehnična trgovina 
Podpeč, ki so dostopni na prodajnem mestu Tehnične trgovine ter so objavljeni na spletni strani www.prigo.si.

VAŠE PRAVICE 
Od PRIGA lahko kadarkoli zahtevate, da preneha z uporabo vaših osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno 
zahtevo oz. obrazec za preklic lahko izročite v prodajalni ali ga pošljete na e-naslov marketing@prigo.si ali po pošti na 
naslov PRIGO, d.o.o., Brezovica, Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

Poleg tega imate v skladu z veljavno zakonodajo tudi naslednje pravice:
• pravico dostopa do osebnih podatkov ter pravico do prenosljivosti le-teh,
• pravico do popravka netočnih podatkov in omejitve obdelave, 
• pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov, pod pogoji iz veljavne zakonodaje.

Vse zgoraj navedene pravice uveljavljate tako, da pisni zahtevek izročite v prodajalni ali ga pošljete na e-naslov 
marketing@prigo.si ali po pošti na naslov PRIGO d.o.o., Brezovica, Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani. 

Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu - 
Informacijskem pooblaščencu.



KARTICA UGODNIH NAKUPOV - OBRAZEC ZA PREKLIC 
UPORABE OSEBNIH PODATKOV

PODATKI S KARTICE:

Št. kartice:     _____________________
Ime in priimek imetnika:   _____________________

 Preklicujem privolitev v obdelavo osebnih podatkov v zvezi z imetništvom kartice ugodnih   
 nakupov Tehnične trgovine Prigo Podpeč in od podjetja Prigo, d.o.o., Brezovica zahteva, da   
 preneha z uporabo teh osebnih podatkov.

 

V roku 30 dni od prejema preklica bodo vsi osebni podatki, vezani na vašo kartico izbrisani, v 
kolikor za obdelavo vaših osebnih podatkov ne obstaja nobena druga pravna podlaga in pod 
pogoji iz veljavne zakonodaje.

Morebitne neizkoriščene ugodnosti bodo z vaše kartice izbrisane. Vaša kartica bo ukinjena.

Ob preklicu ste dolžni podjetju Prigo, d.o.o., Brezovica vrniti kartico.

PODPIS IMETNIKA KARTICE: _______________________     KRAJ IN DATUM: _______________________

Izpolnjen obrazec izročite v prodajalni ali ga pošljete na e-naslov marketing@prigo.si ali po pošti na naslov 
PRIGO, d.o.o., Brezovica, Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani. 

 


