
Splošni pogoji članstva v Klubu INTERSPORT 
 
 
 
Klub INTERSPORT 
 
Ustanovitelj in upravljavec Kluba INTERSPORT je družba Mercator, d.d.. Klub 
INTERSPORT (v nadaljevanju tudi Klub) je namenjen vsem, ki se radi ukvarjajo s športom 
oz. aktivno preživljajo svoj prosti čas. Z raznovrstnimi informacijami in nasveti 
strokovnjakov Klub širi obzorja, omogoča druženje na izbranih dogodkih ter omogoča 
članom ugodnejši nakup športne opreme in storitev v prodajalnah INTERSPORT ter pri 
partnerjih Kluba. Klub INTERSPORT deluje v skladu s filozofijo blagovne znamke 
INTERSPORT, ki jo povzema sporočilo znamke – Šport ljudem. 
 
Članstvo v Klubu INTERSPORT 
 

1. člen 
 
Včlanitev v Klub INTERSPORT ter članstvo v njem je prostovoljno in brezplačno. Klub 
deluje v sistemu Pika kartice, z osebnimi podatki za potrebe delovanja Kluba upravlja 
družba Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana.  
 
Včlanitev in koriščenje ugodnosti poteka preko registracije v bonitetni sistem Pika kartice: 

̶ če ste že imetnik Pika kartice, natisnite in izpolnite pristopnico, ki jo pošljite na 
naslov: Mercator, d.d. Kontaktni center Mercator, Klub INTERSPORT, Dunajska 
cesta 107, 1000 Ljubljana. Pristopnico in že plačano poštnino pa najdete tudi v vseh 
INTERSPORT-ovih poslovalnicah. 

̶ če še nimate svoje Pika kartice, vas vabimo, da najprej izpolnite pristopnico za 
Modro ali Zeleno Pika kartico, na blagajni poslovalnic Mercator pa prejmete 
Začasno kartico, ki deluje po pravilih Začasne Pika kartice. S slednjo lahko 
uveljavljate Pikine popuste na izdelke in zbirate pike, ni pa še mogoče uveljavljati 
popustov za člane Kluba INTERSPORT ter unovčevati pik. Več o pogojih poslovanja 
Začasne Pika kartice najdete na https://www.mercator.si/pika/pika-kartice/zacasna-
kartica/. S prejemom standardne Pika kartice preneha veljavnost začasne kartice, 
na standardno Pika kartico se prenesejo tudi vse dosežene bonitetne pike. Po 
prejetju standardne kartice izpolnite še pristopnico za Klub INTERSPORT. 

 
2. člen 

 
Posameznik z izpolnitvijo pristopnice izjavlja, da je seznanjeni s Splošnimi pogoji članstva 
v Klubu INTERSPORT (objavljenimi na https://www.mercator.si/pika/klubi/ ter 
https://www.intersport.si) in se z njimi v celoti strinja.  
 
 
 

https://www.mercator.si/pika/pika-kartice/zacasna-kartica/
https://www.mercator.si/pika/pika-kartice/zacasna-kartica/
https://www.mercator.si/pika/klubi/
https://www.intersport.si/corpo/aktivnosti/#klub-intersport


Z označitvijo ustreznih privolitev na pristopnici član Kluba dovoljuje, da družba Mercator, 
d.d.: 

̶ uporablja njegovo telefonsko številko in elektronski naslov za pošiljanje informacij 
in ponudb o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja Mercator, d.d., in njegovi poslovni 
partnerji, 

̶ uporablja pridobljene podatke iz pristopnice za Pika kartico in Klub INTERSPORT 
ter podatke iz nakupljenih izdelkov za proučevanje nakupnih navad in posledično 
ciljnega trženja. Na podlagi tega je upravičen do posebnih, prilagojenih ponudb in 
ugodnosti, 

̶ uporablja pridobljene podatke iz pristopnice za Pika kartico in Klub INTERSPORT, 
podatke iz nakupljenih izdelkov ter uporabe Mercator spletišč in mobilnih aplikacij 
za povabilo k sodelovanju v tržnih raziskavah in posredovanje rezultatov v 
anonimizirani obliki partnerjem in dobaviteljem. 
 

Član Kluba lahko kadarkoli prekliče privolitev dano za posamezni namen in s tem izgubi 
prednosti, ki izhajajo iz tega. Pridobljene podatke bo Mercator, d.d., uporabljal in varoval 
skladno z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679), 
zakonom, ki ureja varstvu osebnih podatkov, ter skladno s politiko Varstva osebnih 
podatkov, ki je dostopna na https://www.mercator.si/varstvo-osebnih-podatkov/. 
 

3. člen 
 
Članstvo v Klubu se z izgubo in zamenjavo Pika kartice avtomatsko prenese na novo 
številko Pika kartice. 
 
Če se v Klub INTERSPORT vključi nosilec osnovne Pika kartice, se v 2. členu navedene 
privolitve avtomatično prenesejo tudi na dodatne Pika kartice (kartica za pooblaščeno 
osebo, družinska kartica). 
 
Prenehanje članstva v Klubu INTERSPORT 

4. člen 
 
Članstvo v Klubu INTERSPORT lahko preneha: 

̶ z izstopno izjavo, ki jo pošljete z elektronskega naslova, ki ste ga navedli ob 
registraciji, na elektronski naslov info@mercator.si;    

̶ z izstopno izjavo oz. izjavo o preklicu članstva, tako da lastnoročno podpisano 
izjavo, da izstopate oz. preklicujete članstvo v Klubu INTERSPORT, pošljete na 
naslov Mercator, d.d., Kontaktni center Mercator, Klub INTERSPORT, Dunajska 
cesta 107, 1000 Ljubljana; 

̶ s pisno odpovedjo Pika kartice na zgoraj navedene kontakte; 
̶ s preklicem Pika kartice zaradi kršitve Splošnih določil za izdajanje in uporabo 

bonitetne oz. plačilno-kreditne Pika kartice ali Pravil bonitetnega sistema.     
 
Po potrditvi izstopa oz. preklica članstva bo Mercator, d.d., iz seznama uporabnikov brisal 
vse osebne podatke člana Kluba. 
 

mailto:info@mercator.si


Sporočanje in obveščanje članov Kluba INTERSPORT 
5. člen 

 
Člani Kluba INTERSPORT bodo v primeru, če so podali ustrezno soglasje, prejemali 
obvestila o ugodnostih Kluba in novostih v delovanju Kluba ter informacije in nasvete, ki 
so povezani z vsebino delovanja Kluba. Prav tako bodo člani Kluba obveščeni o novostih 
poslovanja in ponudbi Mercatorja ter Mercatorjevih partnerjev v sistemu Pika kartice. 
Obveščeni bodo lahko na elektronski naslov, po telefonu ali s pošto na naslov, ki so ga 
navedli ob registraciji v Klub, oz. preko kontaktov, podanih v preteklih stikih v sklopu 
poslovanja s Pika kartico.  
 
Nekatere vsebine in kratkotrajne ugodnosti za člane Kluba bodo objavljene samo na 
spletnih straneh https://www.mercator.si/pika/klubi/  ter https://www.intersport.si ali v 
zunanjih medijih (televizija, radio).  
 
Člani Kluba INTERSPORT sporočajo svoje predloge in pripombe glede članstva in 
delovanja Kluba na elektronski naslov info@mercator.si, ali po pošti na naslov Mercator, 
d.d., Klub INTERSPORT, Dunajska 107, 1000 Ljubljana. 
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