SPLOŠNI POGOJI
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA IMETNIKE KARTICE UGODNOSTI KZ AGRARIA KOPER
Agrarijina kartica ugodnosti je namenjena vsem Agrarijinim kupcem, ki želijo s svojimi nakupi
prejemati Agrarijine točke.
1. Izdajatelj
Izdajatelj Kartice ugodnosti KZ AGRARIA je Kmetijska zadruga AGRARIA KOPER, z.o.o. Koper, Ulica
15.maja št.17, 6000 Koper.
2. Pridobitev kartice
Kartico ugodnosti izdamo na prodajnem mestu ali najkasneje v dveh tednih po oddaji v celoti
izpolnjene pristopnice in podpisu izjave prosilca, ki je sestavni del pristopnice ter sprejemom teh
splošnih pogojev.
Kartico ugodnosti lahko pridobi vsaka poslovno sposobna fizična oseba. Osebe mlajše od 16 let,
kartice ugodnosti ne morejo pridobiti.
V celoti izpolnjeno in podpisano pristopnico se lahko odda v vseh Agrarijinih poslovalnicah ali pošlje
preko pošte na naslov KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper.
Imetnik jamči za pravilnost in resničnost podatkov, ki jih za namen pridobitve in uporabe Kartice
ugodnosti AGRARIE posreduje kz agraria Koper, z.o.o. Koper.
3. Ugodnosti
Imetniki kartice ugodnosti sodelujejo pri zbiranju bonitetnih točk, kar dvakrat letno prinese
vrednostni bon unovčljiv v vseh poslovalnicah KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper.
Popusti se izdajo v obliki vrednostnega bona glede na višino zbranih točk v polletnem obdobju.
Vrednosti boni se izdajajo dvakrat letno, med 1. in 31. januarjem, ter med 1. in 31. julijem z
možnostjo unovčenja 6 mesecev od datuma izstavitve.
4. Beleženje bonitetnih točk
Ob vsakem nakupu v prodajalnah KZ Agraria Koper, z.o.o., na kartico ugodnosti zabeležimo novo
stanje točk.
Kartico ugodnosti je potrebno predložiti na blagajni pred izstavitvijo računa.
Točke se beležijo le ob nakupu kot fizična oseba.
Zbiranje točk poteka v dveh letnih obdobjih in sicer od 1. januarja do 30. junija in od 1. julija do 31.
decembra za tekoče leto.
Lestvica popustov za polletne nakupe:

Od 600 do 1.199 zbranih točk pridobi imetnik kartice bon v vrednosti 2,0 %
Od 1.200 do 1.799 zbranih točk pridobi imetnik kartice bon v vrednosti 2,5 %
Od 1.800 do 2.399 zbranih točk pridobi imetnik kartice bon v vrednosti 3,0 %
Od 2.400 do 2.999 zbranih točk pridobi imetnik kartice bon v vrednosti 3,5 %
Nad 3000 zbranih točk pridobi imetnik kartice bon v vrednosti 4,0 % vseh polletnih nakupov.

5. Splošni pogoji poslovanja
S sprejemom teh splošnih pogojev posameznik sklene pogodbo o imetništvu kartice ugodnosti
AGARARIA KOPER, s čimer pristaja na splošne pogoje in njihovo uporabo.
Imetnik, ki je kartico ugodnosti pridobil pred sprejemom teh splošnih pogojev, obdrži vse že
pridobljene ugodnosti, če sprejme te Splošne pogoje. V primeru, da teh Splošnih pogojev ne
sprejema, mora o tem obvestiti izdajatelja kartice ugodnosti.
6.

Pravice in obveznosti imetnika kartice

Kartico ugodnosti lahko imetnik uporablja v vseh trgovinah KZ AGRARIA KOPER.
Imetnik uporablja kartico s predložitvijo plastične kartice na blagajni pred izstavitvijo računa.
Izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe Kartice ugodnosti AGRARIE KOPER in ni dolžan
preverjati identitete prinosnika kartice ugodnosti AGRARIA KOPER.
7.

Izguba, uničenje ali kraja kartice ugodnosti AGRARIA KOPER

V primeru izgube, uničenja, poškodbe ali kraje kartice, lahko imetnik kartice zaprosi za novonadomestno kartico, na vseh prodajnih mestih KZ AGRARIA KOPER.
Že pridobljene točke s prvotne kartice, ki jih je imetnik kartice že pridobil in ki do trenutka prenosa na
novo kartico, še niso bile obračunane, se prenesejo na novo kartico.
8. Obdelava osebnih podatkov
S predložitvijo kartice na blagajni, se beležijo nakupi imetnika kartice. Ti podatki služijo samo za
obračun zbranih točk, katere pridobi imetnik kartice in na podlagi katerih se izdajajo vrednosti boni
in sicer se le ti izdajajo dvakrat letno, med 1. in 31. januarjem, ter med 1. in 31. julijem z možnostjo
unovčenja 6 mesecev od datuma izstavitve. Izdajatelj kartice ne uporablja nobenih podatkov v
katerekoli druge namene.
9. Pravica do ugovora
Imetnik kartice ugodnosti lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov.
Obdelavi lahko ugovarja pisno na naslov KZ AGRARIA KOPER, z.o.o. Koper ali pisno po elektronski
pošti na naslov: info@kz-agraria.si.
Imetnik kartice ne more ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj iz naslova
nakupov s kartico ugodnosti, razen na način, da odstopi od imetništva kartice AGRARIA KOPER v
skladu s temi splošnimi pogoji. V tem primeru mora vrniti kartico, kar pomeni, da ne more več
uveljavljati pravic iz naslova imetništva kartice ugodnosti.
10. Spreminjanje podatkov
V primeru, da se pri imetniku kartice podatki, ki jih je posredoval na pristopnici v zvezi s prijavo in
uporabo kartice, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti čimprej oz. najkasneje v 30 dneh od
nastale spremembe, na naslov izdajatelja kartice.

11. Uporabniki osebnih podatkov
KZ AGRARIA KOPER osebnih podatkov imetnikov kartice ugodnosti ne posreduje tretjim, razen
zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in
pod nadzorom KZ AGRARIA KOPER.
12. Rok hrambe osebnih podatkov
KZ AGRARIA bo osebne podatke imetnika kartice ugodnosti hranil dokler imetnik ne odstopi od
imetništva kartice ugodnosti, v primeru preklica kartice ugodnosti s strani KZ AGRARIE pa še 5 let od
preklica.
13. Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov
Imetnik kartice ugodnosti AGRARIA ima pravico, da pisno na sedež zadruge KZ AGRARIA KOPER, z.o.o.
Koper, Ulica 15.maja št.17, 6000 Koper ali po e-pošti na naslov info@kz-agraria.si zahteva dostop do
podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa
podatkov in prenosljivosti podatkov. Pravico do ugovora lahko imetnik uveljavlja v skladu s točko 9.
ter Splošnih pogojev. Pravico do popravka imetnik uveljavlja v skladu s točko 10. teh Splošnih
pogojev.
14. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v KZ AGRARIA KOPER, z.o.o. Koper je Vodja splošno
kadrovskega sektorja ga. Alenka Teraž, mag. prava, e-mail: alenka.teraz@kz-agraria.si.
15. Odstop od imetništva kartice ugodnosti AGRARIA
V primeru, da imetnik ne želi več uveljavljati pravic iz naslova imetništva kartice ugodnosti AGRARIA,
mora izpolniti in podpisati obrazec Prenehanje članstva, ki ga pridobi in odda na vseh prodajnih
mestih in ga pošlje po pošti na naslov KZ AGRARIA KOPER, z.o.o. Koper, Ulica 15.maja št.17, 6000
Koper.
Imetnik kartice ugodnosti izgubi pravice iz naslova imetništva kartice ugodnosti po poteku 15 dni od
dne, ko izdajatelj prejme izpolnjen in podpisan obrazec Prenehanje članstva. S trenutkom izgube
pravic iz naslova imetništva kartice ugodnosti, se vsi podatki imetnika izbrišejo, pridobljene točke pa
izničijo.
16. Veljavnost kartice ugodnosti
Kartica ugodnosti velja do preklica izdajatelja(KZ AGRARIA) ali do odstopa imetnika od imetništva
kartice.
KZ AGRARIA Koper si pridržuje kadarkoli enostransko preklicati ali omejiti veljavnost kartice v
primeru, da imetnik krši te Splošne pogoje.
17. Končne določbe
KZ AGRARIA KOPER, z.o.o. Koper si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih
pogojev. Imetniki kartic bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev obveščeni preko spletne
strani. Če imetnik kartice v 15 dneh od objave spremembe ter Splošnih pogojev ne odstopi od
pogodbe, se šteje, da sprejema spremenjene splošne pogoje in ga zavezujejo.
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