
Naziv podjetja*: 

Naslov*:  

Kraj*:  

Poštna številka*: 

Davčna številka*: 

 

Ime*: 

Priimek*: 

Mobilni telefon*: 

E-naslov*:

Telefon: 

* Podatki označeni z zvezdico so obvezni.

OOppoommbbaa:: Ugodnosti za vozila so navedene v priloženem izpisu pristopne izjave. Uporabnikova upravičenja, ki izvirajo iz 

Programa zvestobe ONLY DS ZA PODJETJA veljajo samo za vozila, ki so bila servisirana pri pooblaščenem serviserju DS v     

zadnjih 12 mesecih ali so  bila ravnokar kupljena pri pooblaščenem prodajalcu vozil DS in dokler so v lasti uporabnika ali 

dokler velja izrecna pravica do uporabe. 

Podpis sklenitelja pogodbe za podjetje: Po pooblastilu za C Automobil Import d. o. o.: 

ŽIG IN PODPIS ŽIG IN PODPIS 

Datum podpisa: Datum podpisa: 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA PRISTOPNE IZJAVE:  

PODATKI PODJETJA:  

PODATKI PODPISNIKA OZ. ZASTOPNIKA PODJETJA:  

KONTAKTNI PODATKI PODJETJA:

Opomba: Podpisnik za podjetje prejme kopijo pristopne izjave in Splošne pogoje Programa zvestobe ONLY DS ZA PODJETJA . Originalni 

izvod pristopne izjave se posreduje na C Automobil Import d. o. o., Baragova 7E, 1000 Ljubljana. 

S podpisom potrjujem točnost in resničnost vseh navedenih podatkov. Nadalje potrjujem, da sem ob oddaji 
te pristopne izjave prejel/a Splošne pogoje Programa zvestobe OnlyDS ZA PODJETJA, katere v celoti 
razumem in sprejemam.

PROGRAM ZVESTOBE
OnlyDS ZA PODJETJA
PRISTOPNA IZJAVA



 
 

 

 

 

 

 

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 

1. Nameni zbiranja in obdelave osebnih podatkov ter zakonitost obdelave

1.1. Z izpolnitvijo pristopne izjave je me kluba in dr bo C Automobil Import d.o.o. vzpostavljeno pogodbeno razmerje, z vsebino, kot je razvidna iz pristopne izjave in prip ih Splošnih pogojev. S pristopom v  
sprejema te pogoje o varstvu osebnih podatkov in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Obdelava zbranih osebnih podatkov je zakonita, kolikor je potrebna bodisi za izvajanje pogodbenega razmerja ali zaradi 
zakonitega interesa upravljavca, bodisi utemeljena na podlagi izrecne privolitve podpisnika.  C Automobil Import d.o.o., Baragova 7E, 1000 Ljubljana, da   (v 
nadaljevanju  za upravljavca osebnih podatkov, pridobljenih v okviru izvajanja programa zvestobe  podatke varuje skladno z   Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne  aprila  o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive  (v 

 gdpr@c-automobil-import.si.

2. Obdelava osebnih podatkov za namen sklenitve in izvajanje pogodbe

2.1. pravic iz na  je mog e pod pogojem, da je prijavitelj v pristopni izjavi, s katero je sklenil pogodbeno razmerje posredoval na
ime, priimek, datum rojstva, naslov elektronske pošte, naslov prebiv ter VIN številka vozila. Na podlagi VIN štev

modelu in starosti vozila. Podatki o imenu, priimku, datumu rojstva, naslovu prebiv naslovu elektronske pošte in VIN številki vozila se v pristopni izjavi navedejo v polja, ozn ena z zvezdico (*  kot obvezna (v nadaljevanju obvezni 
podatki . Vpis obveznih podatkov je pogoj za veljavnost pristopne izjave. Dr ba ni d zagotavljati pravic in ugodnosti iz kluba zvestobe
2.2. pri zbiranju osebnih podatkov ni preverjati pravilnosti osebnih podatkov ali identitete stranke. Dr ba ima pravico, da po lastni presoji zahteva, izk svojo identiteto, lastninsko pravico na vozilu 
in morebiten obstoj pooblastilnega razmerja. Te podatke preverja ob zvestobe kot tudi ob vsakem uveljavljanju pravic iz naslova kluba zvestobe.
2.3. navedene podatke potrebuje zaradi identi ob vsakokratnem uveljavljanju njegovih pravic iz n er zaradi popustov, skladno s temi Splošnimi pogoji. V zvezi s tem 
namenom bo dr ki bo temeljila bodisi na r obdelavi, bodisi na avtomatizirani obdelavi, vendar v slednjem primeru le, kolikor bo tak n sprejemanja o izvajanje 
pravic in obveznosti iz teh Splošnih pogojev med V primeru, da se bo obseg ugodnosti z avtomatizirano obdelavo, im pravico, da od dr zahteva ponove

ugodnosti, ki je temeljila na avtomatizirani obdelavi, na enega izmed n
2.4. s podpisom pristopne izjave so njegove osebne podatke iz pristopne izjave svojim poo serviserjem ali koncesionarjem, s katerimi je dr v pogodbenem razmerju. Posodobljen 
seznam poo serviserjev in koncesionarjev je vsakokrat dostopen na spletni strani h www.dsautomobiles.si  s podpisom pristopne izjave tudi soglaša, da bo ob vsakokratnem servisu ali nakupu pri 
poo serviserju ali koncesionarju, kjer uveljavlja ugodnost kluba, serviser ali koncesionar posredoval vse navedene podatke iz izdanega r servisnega naloga ali prodajne pogodbe. Takšno 
posredovanje podatkov med dr in poo serviserji ali koncesionarji je potrebno in nujen pogoj za uveljavljanje pravi  saj se izvaja za namen poravnave medsebojnih obveznosti s serviserji in koncesionarji 
ter s tem povezano administracijo. V primeru, da ti podatki niso posredovan ne pridobi pravice do uveljavljanja ugodnosti. V primeru podane privolitve za obv se bodo tako pridobljeni podatki obdelovali tudi 
za namen obv o ugodnostih, novostih in ponudbah, kot navedeno v
2.5. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov iz pristopne izjave in iz b  prvega odstavka V primeru, da se podatki obdelujejo na podlagi priv

3. 
3.1. Preostale podatke, ki na pristopni izjavi niso ozn kot obvezni, lahko posreduje po lastni svobodni izbiri. Ti podatki so  model vozila, spol, telefonska številka mobilnega ali stacionarnega telefona in podatek o tem, ali 
je samostojni podjetnik.
3.2. pristopni izjavi ozn da ga dr ba obv o njegovih ugodnostih, novostih in ponudbah, ki mu jih omog obdelovala vse podatke, ki jih navede v pristopni izjavi in podatke, zbrane ob 
uveljavljanju njegovih ugodnosti iz kluba zvestobe, ki jih bo pridobila na n iz t . .. Slednji lahko zajemajo podatke o tem, kdaj in pri katerem serviserju ali koncesionarju je stranka koristila ugodnosti, v kakšni vrednosti in za 
katero voz bo zbrane podatke lahko uporabila za namen pošiljanja obvestil zaradi ponujanja v pristopni izjavi (po pošti na naslov prebiv preko elektronske pošte ali 
preko mobilnega telefona, s Ti podatki se zbirajo in obdelujejo za namen neposrednega t na podlagi priv  kadar bo obdelava utemeljena na zakonitem 
interesu dr izrecne priv ozn mestu na pristopni izjavi se bodo njegovi osebni podatki lahko analizirali za namen priprave optimalne in prilagojene ponudbe izdelkov in storitev v 
okviru programa zvestobe, ter za namen izvajanja t raziskav, ki bodo pripomogle k razvoju obsto novih ugodnosti za vse programa zvestobe. Te podatke in podatke, ki jih bo zvezi s svojo izkušnjo ob nakupu 
ali opravljeni storitvi, dr zbira in obdeluje  iz preverjanja zadov imer spremlja kakovost ponujenih izdelkov in storitev.
3.3. Vsebina obves je odvisna od r prodajnih akcij. Dr  bo akcije prosto po lastni o in ni na noben n zavezana k obv ugodnostih ali nudenju kakršnihkoli ugodnosti, razen 
tistih, ki so izrecno v teh Splošnih pogojih. Ugodnosti se bodo lahko nanašale na vzd vozil, lahko pa tudi na nakup novih vozil ali opreme. Prav tako dr ne odgovarja za morebitna neskladja med pr

ponudbami in ugodnostmi, o katerih bo obv
3.4. Dr omog  da brez prejemajo SMS MS–obvestila, pošto in elektronsko pošto, pri mer bo obvestila pošiljala na n ki g o telefonu bo dr obvestila 
le na mobilne številke slovenskih mobilnih operaterjev. Prejemanje SMS MS obvestil je mog mobilnih telefonih, ki omog sprejemanje SMS in MMS spor
3.5. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov iz pristopne izjave in iz  je prvega odstavka GDPR, kadar se podatki obdelujejo na podlagi priv Kolikor je dovoljeno s predpisi, je pravna 
podlaga za obdelavo teh podatkov tudi zakoniti intere Zakoniti interes dr e poznavanje svojih strank za namene oglaševanja in raziskave trga.

4. 
4.1. Vsak ima pravico, da od dr zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s , na katerega se nanašajo osebni podatki in pravico do prenosljivosti 
podatkov  so izpolnjeni zakonski pogoji. Za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, ima pravico svojo privolitev preklicati. Za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo na podlagi 
zakonitih interesov upravljavca, pa im n ugovarjati takšni obdelavi.
4.2. Preklic privolitve

ima pravico, da svojo privolitev kadark in zahteva, da se njegovi podatki trajno ali z prenehajo uporabljati za namene, za katere je bila dana privolitev na pristopni izjavi. Preklic 
privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Preklic privolitve za namene, za katere je bila dana, ne v razen 

4.3. Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od dr be dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop (vpogled, prepis in kopiranje  do osebnih podatkov in naslednje 

informacije
- namene obdelave,
- vrste zadevnih osebnih podatkov,
- uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
-  kadar je mog  predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za d ega obdobja,
-  obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega 
   se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
- informacijo o pravici do pri be pri informacijskem poo ncu.
Dr ba zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije, ki jih zahtev hko zar una razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar na katerega se nanašajo osebni podatki, 
zahtev ne zahteva drug se informacije zagotovijo v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.
4.4. Pravica do popravka

ima pravico zahtevati popravek ali dopolnitev nepopolnih ali net nih osebnih podatkov, v s pre itvijo dopolnilne izjave.
4.5. Pravica do  izbrisa ( pravica do pozabe

hko zahteva izbris svojih osebnih podatkov podatki niso v potrebni za namene, za katere so bili izbrani ali ob e so bili obdelani nezakonito; njihovi obdelavi ugovarja privolitev; 
ko zakon razp in stroškov izvajanja sprejela razumne ukrepe, v tehn  bodo vsi obdelovalci, ki jim je posredoval 

podatke, seznanjeni z zahtevo za izbris ter od njih zahtevala, naj izbrišejo povezave do osebnih podatkov ali njihovih kopij; razen potrebna za uresn evanje pravice do svobode izr in obv
zakonske obveznosti ali uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
4.6. Pravica do omejitve obdelave

na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dos omejitev ob oporeka podatkov, ki se da preveriti; e obdelava nezakonita in
potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, preveri, ali zakoniti razlogi 

4.7. Obveznost obv nja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo ob
vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, spor vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, razen nemog

ga obvesti o teh uporabnikih.
4.8. Pravica do prenosljivosti podatkov

pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim od dr v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga dr em ovirala. 
se osebni podatki neposredno prenesejo drugemu upravljavcu, kadar je to tehn

4.9. Pravica do ugovora
 kadar koli trajno ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene neposrednega t enja i obdelujejo na podlagi zakonitega interesa dr be. Kada obdelavi 

za namene neposrednega t se osebni podatki ne ob Uveljavljanje ugovora ne vpliva na in po iz na hkrati izstopi tudi iz kluba 
zvestobe.

5. 
5.1. Vse pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov v zvezi s klubom zvestobe n kluba uv do podatkov, ki se nanašajo nanj in uveljavlja pravico do omejitve obdelave, 
popravka, izbrisa podatkov, prenosljivosti podatkov in do ugovora ter pre
-  pisno na poslovni naslov 
-  ustno na zapisnik na poslovnem naslovu 
-  po elektronski  gdpr@c-automobil-import.si. 

5.2. 

5.3. 

6. Uporabniki osebnih podatkov

6.1. C Automobil Import d.o.o. osebnih podatkov ne posreduje
- zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo iz po navodilih in pod nadzorom dr (npr. 
- poo enim serviserjem ali drugim koncesionarjem, skladno z d

njihove obra pisne zahteve.
6.2. V vsakem primeru posredovanja osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu ali drugemu uporabniku bo dr ba posredovala podatke le uporabnikom, ki bodo zagotovili zadostna jamstva glede zavarovanja osebnih 
podatkov.

7. Rok hrambe osebnih podatkov

7.1. bo obvezne osebne podatke hran V primeru prenehanj nstva bo osebne podatke izbrisala v roku 1  dni po prenehanju nstva. Neobvezne osebne podatke bo dr
hranila, dokler bodo potrebni za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. V primeru, da bo nadaljnja hramba potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, izpolnitve zakonske obveznosti pristojnega 
organa, sme dr podatke hraniti, dokler je hramba potrebna za izpolnitev obveznosti.
7.2. Po preteku obdobja hrambe bo dr ba vse pridobljene osebne podatke un

C A tomobil Import d.o.o., maj 2021


