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PRISTOPNI OBRAZEC ZA SAMOVO KARTICO 

ZAUPANJA

SAM Podjetje za komercialni inženiring d.o.o. Domžale, Pre-
serska cesta 1, 1235 Radomlje (v nadaljevanju SAM) bo kot 
upravljavec osebnih podatkov vaše zgoraj navedene osebne 
podatke obdeloval za namen izvedbe poslovanja s Samovo 
kartico zaupanja, pri čimer bo skladno s Splošnimi pogoji za 
Samovo kartico zaupanja z dne 25.5.2018 vaše osebne po-
datke povezoval s podatki o nakupih, ki jih opravite v trgovi-
nah SAM in ob katerih uveljavljate ugodnosti, ki jih prinaša 
Samova kartica zaupanja (beležil nakupe), ter na podlagi 
tega opravljal interne analize o nakupih in transakcijah z 
namenom, da vam v čim večji meri omogoči zagotavljanje 
pravic iz imetništva kartice.

Podatki se za ta namen obdelujejo na podlagi pogodbenega 
razmerja, ki nastane s tem, ko vstopite v članstvo imetnikov 
Samove kartice.

V kolikor s tem pristopnim obrazcem v to izrecno privolite, 
lahko SAM vaše zgoraj navedene osebne podatke obdeluje 
tudi za namen  trženja in s tem informiranja o novostih in 
ponudbah prodajnega programa, zaradi česar vas lahko na 
podlagi prejetih podatkov v prihodnosti obvešča o svojem 
prodajnem programu, ugodnostih in akcijah (preko navadne 
pošte, e-pošte ali GSM številke).

Če s tem pristopnim obrazcem v to izrecno privolite, lahko 
SAM na podlagi zabeleženih nakupov, ki jih opravite s Samo-
vo kartico zaupanja, tudi prilagaja svojo prodajno ponudbo 
glede na vaše potrebe (profiliranje). V tem primeru se vaši 
osebni podatki o nakupih obdelujejo avtomatizirano s ci-
ljem, da se zagotovi vam prilagojena kakovostna ponudba 
izdelkov, ki jih vi potrebujete. 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z namenom 
trženja in  prilagajanja prodajne ponudbe vašim potrebam,  
je vaša izrecna privolitev, ki jo podate s tem pristopnim 
obrazcem. Obdelavo lahko kadarkoli prekličete na naslov: 
varstvopodatkov@sam.si.

Podatki, ki ste jih prostovoljno dali na razpolago za enega 
ali več zgoraj navedenih namenov se bodo hranili v evidenci 
podjetja SAM do poteka namena za katerega ste osebne po-
datke dali (prenehanje veljavnosti kartice) oziroma do prekli-
ca vaše izrecne privolitve.

SAM je edini uporabnik vaših osebnih podatkov, ki jih upora-
blja le za namene za katere ste podali privolitev. Brez vaše zah-
teve oziroma izrecne privolitve jih ne bo posredoval tretjim 
osebam in tudi ne v druge države ali mednarodne organiza-
cije. Pravico imate, da kontrolirate izvrševanje te obveznosti. 

Kadarkoli lahko prekličete obdelavo oziroma umaknete pri-
volitev za obdelavo za namene obdelave za  katere ste dali 
izrecno privolitev (obkrožili spodaj), uveljavljate pravico do 
seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbri-
sa, prenosljivosti in ugovora  s posredovanjem  zahtevka na 
elektronski naslov: varstvopodatkov@sam.si ali s podajo zah-
tevka osebno na sedežu podjetja SAM oziroma v katerikoli 
trgovini SAM. Uveljavite lahko tudi pravico do pritožbe  pri 
nacionalnemu nadzornemu organu (Informacijski poobla-
ščenec,  Zaloška 59, 1000 Ljubljana). 

Za namen varstva osebnih podatkov ima podjetje SAM spre-
jet interni pravilnik o varnosti osebnih podatkov. Povzetek 
pravilnika – Politika varstva osebnih podatkov – je javno ob-
javljen na spletni strani podjetja 
www.sam.si/varstvo_osebnih_podatkov.

IZJAVA
Zgoraj navedeni naročnik/ca Samove kartice zaupanja Izja-
vljam, da sem seznanjen/a  z zgoraj navedenim obvestilom o 
varstvu osebnih podatkov ter s splošnimi pogoji za Samovo 
kartico zaupanja z dne 25.5.2018 (SP SKZ-518).

Z izpolnitvijo in podpisom tega obrazca potrjujem, da želim 
postati imetnik/ca Samove kartice zaupanja ter pridobiti 
ugodnosti, ki jih Samova kartica zaupanja prinaša, zato do-
voljujem, da podjetje SAM moje osebne podatke, ki sem jih 
prostovoljno dal/a na razpolago uporabi z namenom poslo-
vanja s kartico SAM skladno z zgoraj navedenim obvestilom 
o varstvu osebnih podatkov in s priloženimi Splošnimi pogo-
ji za Samovo kartico zaupanja z dne 25.5.2018 (SP SKZ-518).

Zgoraj navedeni naročnik/naročnica Samove kartice tudi do-
voljujem,  da Podjetje SAM moje osebne podatke,  ki sem 
jih prostovoljno dal/a na razpolago: (PROSIMO OZNAČITE)

•	 obdeluje za namen  trženja in s tem informiranja o 
novostih in ponudbah prodajnega programa, zaradi 
česar me lahko na podlagi prejetih podatkov v pri-
hodnosti obvešča o njegovem prodajnem programu, 
ugodnostih in akcijah (preko navadne pošte, e-pošte 
ali preko GSM številke).

•	 povezuje s podatki o nakupih ter tako pridobljene po-
datke uporabi za namen prilagajanja ponudbe mojim 
potrebam (profiliranje).

Podpis naročnika/ce 


