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 *Povinný údaj

Vyplnenú a podpísanú Žiadosť odovzdajte v predajni COOP Jednota.

Držiteľom Nákupnej karty COOP Jednota môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov.

 *

z dôvodu poškodenia karty

z dôvodu straty, príp. krádeže

z dôvodu zmeny priezviska

V: Dátum:

Podpis žiadatela:

Odtlačok pečiatky predajne COOP Jednoty:

(Vyplnte údaj, ktorého sa zmena týka)

 Vyplnte len v prípade zmeny

Žiadam o vydanie duplikátu Nákupnej karty COOP Jednota KLASIK (ďalej len „NK“)
Podpisom na tejto žiadosti dávam v súlade s § 13 odseku 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov súhlas na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v tejto Žiadosti na nasledovné zmluvné 
účely :
A/ na účel zabezpečenia vernostného programu pre moju osobu prostredníctvom NK, a to týmto subjek-
tom:
1)  príslušnej COOP Jednote, spotrebné družstvo, kde je moja NK registrovaná (ďalej len COOP Jednota“)
2) družstvu COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 35697547  
(ďalej len „COOP Jednota Slovensko“)
3) spoločnosti ANY Security Printing Company PLC, so sídlom Halom utca 5, 1102 Budapešť, IČO: 
01-10-042030
4) spoločnosti Slovak Direct spol. s r. o., Bratislava so sídlom Nové Záhrady I/11, 821 05 Bratislava, IČO: 
35929944.
Beriem na vedomie, že udelený súhlas platí po celý čas platnosti nákupnej karty a mám právo kedykoľvek odvolať 
svoj súhlas v písomnej forme na adresu COOP Jednoty Slovensko alebo elektronicky na podnety@coop.sk. 
Zároveň beriem na vedomie, že ak odvolám svoj súhlas na zabezpečenie vernostného programu, v takom prípade 
mi zaniká platnosť nákupnej karty a prestávam byť jej držiteľom so všetkými právami s ňou súvisiacimi, vrátane 
práva na uplatnenie zľavy v budúcnosti.
B/ na účel priameho marketingu príslušnej COOP Jednote a COOP Jednote Slovensko.      
Podpisom na tejto Žiadosti dávam súhlas príslušnej COOP Jednote a COOP Jednote Slovensko na spracúvanie 
mojich osobných údajov, uvedených v tejto Žiadosti na účel priameho marketingu. Beriem na vedomie, že udelením 
tohto súhlasu môžem byť informovaný o marketingových ponukách, a to telefonicky, e-mailom alebo poštou prísluš-
nou COOP Jednotou, COOP Jednotou Slovensko a jej obchodnými partnermi. Beriem na vedomie, že udelený súhlas 
platí po celý čas platnosti nákupnej karty a mám právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať v písomnej forme na adresu 
COOP Jednoty Slovensko alebo elektronicky na podnety@coop.sk.
Ak nesúhlasíte s použitím Vašich osobných údajov na priamy marketing, vyznačte X v políčku   
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(Ak viete, uvedte číslo pod čiarovým kódom zo zadnej strany karty)
,

V prípade dotknutia mojich práv na základe tohto súhlasu mám právo podať podnet na začatie konania v zmysle § 100 
zákona č. 18/2018 Z. z. Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s ďalšími informáciami, ktoré sú mi v 
zymsle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. poskytnuté v rámci Všeobecných podmienok vernostného programu Nákupná 
karta COOP Jednota KLASIK (ďalej len „VOP“), zverejnených na webovej stránke www.coop.sk a beriem ich na 
vedomie.
Doručenie duplikátu nákupnej karty zabezpečí príslušná COOP Jednota, v ktorej prebehla registrácia Vašej 
nákupnej karty.
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v Žiadosti sú pravdivé, aktuálne a úplné.
 


