
1. KARTICA  

Ta splošna pravila določajo pogoje uporabe kartice ugodnosti Cona Bomax, ki jo izdaja 
Bomax d.o.o., Muljava 22a, 1295 Ivančna Gorica. 

Kartica ugodnosti Cona Bomax je kartica zvestobe, ki imetnikom omogoča dodatne 
ugodnosti, ki jih lahko izkoristijo ob nakupih v izbranih poslovalnicah Cona Bomax po vsej 
Sloveniji.   

Seznam izbranih poslovalnic Cona Bomax, v katerih lahko imetnik izkoristi kartico ugodnosti 
Cona Bomax, je objavljen na spletni strani www.bomax.si in na prodajnih mestih, kjer lahko 
imetnik izkoristi ugodnosti iz naslova kartice Cona Bomax.  

2. IMETNIK  

Kartico ugodnosti kluba Cona Bomax lahko pridobi vsaka fizična oseba, ki je starejša od 15 let 
in izpolni pristopno izjavo (za izpolnjeno pristopno izjavo se šteje, če so izpolnjeni vsi obvezni 
podatki) na enem izmed prodajnih mest. 

Posameznik se ob podpisu pristopne izjave strinja s temi splošnimi pogoji.  

Ob izdaji kartice ugodnosti Cona Bomax postane imetnik te kartice član Cona Bomax. 
Članstvo je prostovoljno ter brezplačno in vsak član ima pravico, da v skladu s temi splošnimi 
pogoji kadarkoli izstopi iz njega. 
 
Posamezna fizična oseba lahko pridobi le eno kartico ugodnosti Cona Bomax. Fizična oseba z 
istimi podatki (ime, priimek, naslov, rojstni datum), kot jih že ima obstoječi imetnik kartice, 
nove kartice ugodnosti Cona Bomax ne more pridobiti. 
 
Kartica ugodnosti Cona Bomax ni prenosljiva in jo lahko uporabljajo le njeni imetniki. Ob 
koriščenju ugodnosti iz nakupov lahko podjetje v Coni Bomax, pri katerem imetnik kartice 
ugodnosti opravlja nakup, zahteva osebni dokument, s pomočjo katerega lahko identificira 
imetnika kartice ugodnosti Cona Bomax.  

3. IZDAJATELJ/UPRAVLJAVEC  

Izdajatelj in lastnik kartice ugodnosti Cona Bomax je Bomax d.o.o., Muljava 22a, 1295 
Ivančna Gorica. 

 
Izdajatelj, Bomax d. o. o., se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke zavaroval, 
uporabljal, hranil in obdeloval v skladu z določili vsakokratno veljavnega Zakona o varstvu 
osebnih podatkov.  

 

 

http://www.bomax.si/


4. OSEBNI PODATKI  

Kartico ugodnosti Cona Bomax lahko fizična oseba dobi, samo če je starejša od 15 let in 
podjetju Bomax d. o. o., na podpisani pristopni izjavi posreduje vse obvezne osebne podatke: 
ime, priimek, naslov prebivališča, državo prebivališča in spol. Z izpolnitvijo pristopnega 
obrazca imetnik dovoljuje, da Bomax d.o.o., Muljava 22a, 1295 Ivančna Gorica, kot 
upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje vse posredovane podatke in podatke o 
opravljenih nakupih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  

Imetnik kartice ugodnosti Cona Bomax s svojim podpisom na pristopni izjavi tudi dovoljuje, 
da lahko upravljavec ob izdaji kartice preveri vse podatke, navedene na pristopni izjavi, in jih 
elektronsko obdela. Imetnik zagotavlja, da so vsi posredovani podatki na vseh obrazcih, 
povezanih z uporabo kartice ugodnosti Cona Bomax, resnični in točni. 
 
 
Imetnik kartice ugodnosti tudi dovoljuje, da so njegovi osebni podatki in podatki o nakupih 
shranjeni v centralni bazi na sedežu podjetja Bomax  d. o. o. 
 
Podatki o imetnikih kartic se lahko pošiljajo pogodbenim obdelovalcem upravljavca zbirke 
osebnih podatkov, ki na njegov račun in v njegovem imenu obdelujejo osebne podatke o 
imetniku. Pogodbeni obdelovalci so podjetja, ki pošiljajo imetnikom SMS-/MMS-sporočila, 
tiskarne, podjetja, ki vzdržujejo programsko opremo upravljavca ter podatkovne baze, in 
morebitna druga podjetja, s katerimi upravljavec sklene pogodbo o obdelavi osebnih 
podatkov. 
 
Prav tako bodo kontaktni podatki imetnikov kartice ugodnosti Cona Bomax uporabljeni za 
obveščanje o promocijskih ponudbah in drugih aktivnostih podjetja Bomax d.o.o. 

 
Upravljavec osebnih podatkov sme osebne podatke imetnikov kartic ugodnosti povezovati s 
podatki o drugih imetnikih kartic in jih obdelovati za zgoraj navedene namene. 
 
Imetnik z izpolnitvijo obrazca in s sprejetjem teh splošnih pogojev tudi potrjuje, da je 
seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in 
izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih 
podatkov. 
 
Zbiranje podatkov o posamezniku je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so 
opredeljeni v pristopnem obrazcu kot obvezni, ne želi posredovati upravljavcu, ne more 
pridobiti kartice ugodnosti Cona Bomax. Imetnik kartice ugodnosti Cona Bomax lahko 
kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov 
trajno ali začasno preneha uporabljati njegove dodatne podatke (niso opredeljeni v 
pristopnem obrazcu kot obvezni) za neposredno trženje. Upravljavec osebnih podatkov je 
dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za neposredno trženje ter o 
tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti imetnika kartice, ki 
je to zahteval. Dodatni podatki (niso opredeljeni v pristopnem obrazcu kot obvezni) imetnika 
kartice, ki so vodeni v računalniškem sistemu, se v tem primeru brišejo, pristopna izjava 



imetnika kartice pa ostane shranjena v arhivu Bomax  d. o. o. Imetnik kartice kljub zahtevi po 
prenehanju uporabe njegovih dodatnih podatkov (niso opredeljeni v pristopnem obrazcu kot 
obvezni) za neposredno trženje še vedno lahko koristi vse ugodnosti, ki jih ima zaradi 
članstva Cona Bomax. 
   

Če imetnik kartice ugodnosti s pisno izjavo, ki jo pošlje po pošti na sedež upravljavca ali po 
elektronski pošti na naslov bomax@bomax.si, zahteva prenehanje obdelave vseh svojih 
osebnih podatkov, torej tudi podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni, za katerikoli namen, 
določen v teh splošnih pogojih, se njegova zahteva šteje za odjavo in imetniku z odjavo iz 
kartice ugodnosti Cona Bomax prenehajo tudi vse ugodnosti, ki jih je imel zaradi članstva. 

 
Upravljavec osebnih podatkov lahko hrani osebne podatke o imetniku kartice ugodnosti 
Cona Bomax še največ pet let po odpovedi kartice. Podatki o posameznih nakupih pa se 
lahko hranijo še največ deset let od posameznega nakupa.  

 

5. UGODNOSTI  

Kartica ugodnosti Cona Bomax deluje po načelu seštevanja vrednosti vseh nakupov. Vsak 
reden nakup z njo se vnese v računalniški sistem, in ko imetnik z nakupi s kartico ugodnosti 
Cona Bomax v enem bonitetnem letu doseže višji bonitetni razred od svojega trenutnega, se 
mu obračuna višina popusta v skladu z veljavno preglednico bonitetnih razredov Cona 
Bomax. Ko imetnik kartice z nakupom doseže višji bonitetni razred, se mu ob naslednjem 
nakupu prizna novo višino popusta, ki se na kartici ohrani, dokler ne doseže novega višjega 
bonitetnega razreda. 
 
Bonitetno obdobje, v katerem imetnik zbira vrednosti nakupov in s tem kandidira za dosego 
višjega bonitetnega razreda, je omejeno na eno leto, to je od 1. januarja do 31. decembra. Z 
novim koledarskim letom se skupna vrednost nakupov znova postavi na 0, sistem seštevanja 
in doseganja bonitetnih razredov pa se ponovi. 
 
Ne glede na zgornji odstavek si podjetje Cona Bomax pridržuje pravico, da nekaterim 
posameznikom podeli dodatne bonitete po lastni presoji.  

Bonitetni razredi Cona Bomax 

Bonitetni razred Skupna vrednost nakupov v € Višina popusta 

1.  od 0 do 299,99 € 3 % 

2.  od 300 do 499,99 € 5 % 

3.  od 500 do 799,99 € 7 % 

4.  od 800 do 1099,99 € 9 % 

5.  od 1100 do 1999,99 € 11 % 

6.  nad 2000 € 15 % 
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Dodatne ugodnosti  

Podjetje Bomax d.o.o. bo za uporabnike kartice ugodnosti naredil posebna akcijska znižanja, 
katero bodo lahko člani izkoristili le ob predložitvi kartice ugodnosti Cona Bomax. 

 

6. POGOJI ZA UPORABO KARTICE UGODNOSTI CONA BOMAX 

Ob plačilu blaga je treba pred plačilom pri blagajni predložiti kartico ugodnosti Cona Bomax. 
Poznejši vpis nakupa ni mogoč, prav tako ni mogoče pozneje izkoristiti popustov. Brez 
predložene kartice ugodnosti Cona Bomax prav tako ni mogoče izkoristiti drugih ugodnosti. 
 
Kartica ugodnosti ne velja med sezonskimi razprodajami in za izdelke, ki so v akciji. Popusti 
se ne seštevajo. Vrednost kupljenih znižanih izdelkov se prišteje vsoti nakupov na kartici. 
 
Pri morebitnih tehničnih težavah in vzrokih višje sile, ki ovirajo delovanje računalniškega 
sistema, Bomax d.o.o.  imetnikom kartice ugodnosti za čas sistemskih motenj ne zagotavlja 
vpisa nakupov in izkoriščanja ugodnosti iz naslova kartice ugodnosti Cona Bomax. Podjetje 
Bomax d. o. o. ni odgovorno za morebitno škodo, ki bi lahko nastala imetnikom kartice pri 
morebitnih tehničnih težavah in vzrokih višje sile, ki ovirajo delovanje računalniškega 
sistema.  

7. SPREMEMBA PODATKOV  

Če se osebni podatki imetnika kartice, ki jih je posredoval v pristopni izjavi spremenijo, je 
imetnik dolžan spremembo podatkov sporočiti v 30 dneh po pošti na sedež podjetja ali po e-
pošti na bomax@bomax.si.   

Imetnik lahko osebne podatke spremeni tudi v katerikoli poslovni enoti Cona Bomax. 

8. MENJAVA KARTICE  

Izgubo ali krajo kartice ugodnosti prijavite po pošti neposredno na sedež izdajatelja, podjetja 
Bomax d. o. o., Muljava 22a, 1295 Ivančna Gorica ali na e-naslov bomax@bomax.si. Izdajatelj 
bo najpozneje v 90 dneh po prejemu prijave poslal novo. Vse ugodnosti z izgubljene ali 
ukradene kartice se v 15 dneh od prijave prenesejo na novo. Stara kartica se blokira takoj po 
prejemu obvestila o njeni izgubi ali kraji. Če je kartica ugodnosti Cona Bomax imetniku 
odtujena, izdajatelj ne prevzema odgovornosti za uporabo ugodnosti tretjih oseb.  

 

9. PRENEHANJE ČLANSTVA  

Kartica ugodnosti Cona Bomax je veljavna do pisnega preklica izdajatelja ali do prejema 
izjave imetnika v skladu s to točko. Imetnik kartice ugodnosti Cona Bomax lahko kadarkoli s 
pisno izjavo, ki jo pošlje po pošti na sedež izdajatelja, navedenem v prejšnji točki teh pravil, 
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ali po elektronski pošti na naslov bomax@bomax.si, zahteva, da podjetje preneha uporabljati 
podatke na načine in za namene, določene v tej izjavi in se odpove imetništvu kartice 
ugodnosti Cona Bomax ter vsem ugodnostim, ki iz tega naslova izhajajo. Kljub prenehanju 
članstva lahko upravljavec osebnih podatkov nekatere podatke o posamezniku hrani še 
največ pet let (splošni zastaralni rok) od prenehanja članstva.  

Če s kartico ugodnosti Cona Bomax dve leti ni opravljen noben nakup, pridobi status 
neaktivne kartice. Takšno ima izdajatelj pravico preklicati, ne da bi o tem obvestil imetnika.  

 

10. OBJAVA PRAVIL  

Ta pravila veljajo od dneva, ko se objavijo na spletni strani www.bomax.si.  

Izdajatelj si pridržuje pravico spreminjanja pravil, preklica kartice ugodnosti Cona Bomax. Vse 
spremembe se javno objavijo na spletni strani www.bomax.si in veljajo od dneva takšne 
spletne objave. Če imetnik uporablja kartico tudi po tako objavljenih spremembah, velja, da 
se z njimi strinja. 
 
Datum: 15.11.2012  
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