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 *Povinný údaj

 *

Vyplnenú a podpísanú Žiadosť odovzdajte zamestnancovi predajne COOP Jednota, spotrebné družstvo.

Duplikát Nákupnej karty COOP Jednota Klasik obdržíte zadarmo.
Doručenie duplikátu nákupnej karty zabezpečí príslušná COOP Jednota, spotrebné družstvo, v ktorej prebehla registrácia vašej nákupnej karty.
Vlastnoručným podpisom na tejto žiadosti dávam v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, súhlas na spracovanie mojich 
osobných údajov uvedených v tejto Žiadosti, týmto subjektom a na tieto účely:
1) Príslušnej COOP Jednote, spotrebné družstvo na vedenie evidencie držiteľov nákupnej karty, na priamy marketing a na ich poskytovanie COOP Jednote 
Slovensko, spotrebné družstvo (ďalej len „CJS“) za účelom uvedeným v bode 2);
2) CJS na vedenie evidencie držiteľov nákupnej karty, na priamy marketing a na ich poskytovanie spoločnosti ANY Security Printing Company PLC, Budapešť 
(do 31.1.2013 pod obchodným menom Állami Nyomda Nyrt., Budapešť), príp. iným zmluvným partnerom, za účelom uvedeným v bode 3);
3) Spoločnosti ANY Security Printing Company PLC, Budapešť na personalizáciu nákupnej karty a písomností súvisiacich s odosielaním vyrobenej nákupnej 
karty, ako aj na ich poskytovanie spoločnosti Slovak Direct spol. s.r.o., Bratislava za účelom uvedeným v bode 4);
4) Spoločnosti Slovak Direct spol. s.r.o., Bratislava na distribúciu nákupnej karty.
Tento súhlas platí po celý čas platnosti nákupnej karty COOP Jednota. Ak dotknutá osoba zistí, že sa jej osobné údaje spracovávajú v rozpore s poskytnutým 
súhlasom alebo so všeobecne platnými právnymi predpismi, má právo súhlas písomnou formou odvolať. Dotknutá osoba zároveň berie na vedomie, že spraco-
vané osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade so zákonmi platnými v SR. 
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á so všetkými skutočnosťami podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. 

Na vydanie nákupnej karty je nevyhnutné, aby žiadosť bola čitateľne, úplne a pravdivo vyplnená, podpísaná a odovzdaná zamestnancovi predajne. V opačnom 
prípade nie je možné nákupnú kartu vydať. 

Držiteľ nákupnej karty je povinný neodkladne informovať príslušnú COOP Jednotu, príp. CJS, o každej zmene uvedenej v tejto Žiadosti. Rovnako je povinný 
v prípade straty či odcudzenia karty tieto skutočnosti bezodkladne oznámiť COOP Jednote, v ktorej je nákupná karta registrovaná. Ak si držiteľ túto povinnosť 
nesplní, ani jeden z uvedených subjektov nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky z toho plynúce. Za škody vzniknuté v dôsledku zneužitia nákupnej karty 
inou osobou, ako držiteľom nákupnej karty, zodpovedá výlučne držiteľ nákupnej karty.

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v Žiadosti sú pravdivé, aktuálne a úplné.


