
 

 

SAP ARIBA ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban: "Mi") az SAP Ariba digitális platformot (a továbbiakban: "Ariba Network") használják 
beszerzési és ellátási lánc kollaborációs megoldásként.  

Ahhoz, hogy részt vehessenek a MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásainak beszerzési folyamataiban, a beszállítóknak regisztrálniuk kell az Ariba 

Network, majd ezt követően az Ariba MOL Domain felületen. Az Ariba MOL Domain a MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai által használt SAP Ariba 

felület. 

Az Ariba Network és az Ariba MOL Domain felületen keresztül lépünk kapcsolatba beszállítóinkkal és a potenciális beszállítókkal, akik ezen a 
platformon keresztül kezelik a regisztrációs és minősítési-, a beszerzési és szerződéskezelési folyamatokat. 

Az Ariba Network egy B2B platform, amely a jogi személyiségű társaságnak/vállalatnak minősülő beszállítókkal kapcsolatos üzleti tevékenységek 

kezelésére szolgál. Az Ariba Network és az Ariba MOL Domain felületen keresztül bonyolított üzleti tranzakciók során beszállítóinktól személyes 

adatokat tartalmazó dokumentumokat és információkat (például a vállalat igazgatóira és részvényeseire, természetes személynek minősülő 

beszállítókra, többek között egyéni vállalkozókra és más független vállalkozókra vonatkozó információkat tartalmazó bírósági határozatokat) 

kapunk. 

Mivel a természetes személyek személyes adatai az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") védelme alatt állnak, 

a jelen Adatvédelmi tájékoztató azon személyek számára készült, akik személyes adatait az Ariba MOL Domain felületen kezeljük, melyeket a 

beszállítók és potenciális beszállítók az Ariba Network felületen keresztül bocsátanak rendelkezésünkre. 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az Ön személyes adatainak kezelésének okát, a megadott személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és 

védelmének módját, az információk felhasználásának módját, valamint azt, hogy Önnek milyen jogai vannak saját személyes adataival 

kapcsolatban. Emellett rögzíti a felelős adatkezelők és az adatvédelmi tisztviselők elérhetőségeit, akiken keresztül Ön jogait gyakorolhatja. 

A MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai közös adatkezelőként járnak el a potenciális beszállítók és beszállítók adatbázisának létrehozása, valamint az 

Ariba MOL Domain felületen a beszállítók regisztrációja és minősítése keretében megvalósuló adatkezelés során. 

A GDPR 26. cikke szerint, ha az adatkezelők meghatározzák a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit, akkor "közös adatkezelőnek” 

minősülnek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg a GDPR-ben rögzített 

kötelezettségeknek való megfeleléssel kapcsolatos felelősségeiket, különös tekintettel az érintettek számára biztosítandó kötelező adatvédelmi 

tájékoztatás nyújtására vonatkozó kötelezettségeikre. A megállapodásnak megfelelően tükröznie kell a közös adatkezelők szerepét és kapcsolatait. 

A megállapodás lényegét az érintettek rendelkezésére kell bocsátani. Az érintettek a GDPR szerinti jogaikat bármely adatkezelő, azaz bármely MOL-

csoport vagy INA-csoport társasággal szemben gyakorolhatják. 



 

 

 

Az adatkezelés megnevezése és 
célja 

Az adatkezelés jogalapja A kezelt személyes 
adatok köre és 
forrása 

Az adatkezelés 
időtartama 

Az adattovábbítás címzettje Az adatfeldolgozó 
és adatfeldolgozási 
tevékenysége 

Az adatkezelés megnevezése és 
célja: 
Adatbázis létrehozása a MOL 
Nyrt. és kapcsolt 
vállalkozásainak potenciális 
beszállítói és beszállítói számára, 
melyek regisztrálnak az Ariba 
MOL Domain felületen, és 
beszállítói regisztrációs és 
minősítési folyamattal 
kapcsolatos feladataikat 
elvégzik. 
 
Az adatkezelés célja 
Az Ariba MOL Domain felületen 
regisztrált beszállítók adatbázisa 
a MOL Nyrt., kapcsolt 
vállalkozásai és a beszállítók 
közötti kommunikációra szolgál 
az ajánlattételi felhívások és 
szerződéses kapcsolatok során. 
 
Az Ariba MOL Domain felületen 
regisztrált beszállítók 
minősítésének célja annak 
meghatározása, hogy a 
beszállító alkalmas-e az 
ajánlattételre és a 
szerződéskötésre, azaz megfelel-

Egyéni vállalkozók esetén: 
GDPR 6. (1) b) -az 
adatkezelés a MOL Nyrt. és 
kapcsolt vállalkozásai, 
valamint a beszállító 
közötti szerződés 
teljesítéséhez szükséges, 
vagy a potenciális szállító 
kérésére a szerződés 
megkötését megelőzően 
történő lépések 
megtételéhez szükséges. 
 
A vállalat nevében 
regisztráló személyek és 
más személyek, akik 
személyes adatait a 
beszállítók által a 
regisztrációs és minősítési 
folyamat során 
rendelkezésre bocsátott 
dokumentáció 
tartalmazza: A GDPR 6. (1) 
(f) pontja - az adatkezelés 
az adatkezelő és a 
beszállítók jogos érdekei 
miatt szükséges: 
kommunikáció a 
beszállítókkal és a 

A feldolgozott 
személyes adatok 
köre: 
Az egyéni vállalkozó 
vagy a 
kapcsolattartó 
keresztneve, 
vezetékneve, email 
címe és 
telefonszáma. 
Egyéni vállalkozók 
esetében: székhely, 
egyéni vállalkozók 
esetében banki 
adatok; egyéni 
vállalkozók 
esetében HÉA-
azonosító és 
közösségi HÉA-
azonosító; egyéni 
vállalkozók 
esetében 
tulajdonosi 
szerkezet, 
cégvezető(k); 
egyéni vállalkozók 
esetében az 
alkalmazottak 
száma.  

Ha a beszállító 
kapcsolattartója az 
utolsó bejelentkezéstől 
számított 30 napig 
inaktív, a 
kapcsolattartó adatait 
töröljük. Ha egy 
beszállító 
kapcsolattartóját az 
utolsó bejelentkezési 
dátumtól számított 30 
napon belül újra 
aktiválják, az újra 
aktivált beszállítói 
rekord tartalmazza az 
adott beszállító 
kapcsolattartási 
adatait. Ha a beszállítót 
az utolsó 
bejelentkezéstől 
számított 30 nap 
elteltével aktiválják 
újra, a kapcsolattartási 
adatokat újra be kell 
kérni. 
 
A beszállítói 
regisztrációs és 
minősítési folyamat 

A külső jogi tanácsadók 
tanácsadói szerződés alapján 
hozzáférhetnek az Ariba MOL 
Domain felületen feldolgozott 
személyes adatokhoz feladataik 
ellátása során. 
A külső jogi tanácsadók külön 
adatkezelőnek minősülnek. 

MOL IT&Digital GBS 
Kft. - Ariba MOL 
Domain felülethez 
kapcsolódó 
informatikai 
támogatási 
szolgáltatások 
nyújtása a MOL 
Nyrt. és kapcsolt 
vállalkozásai 
számára 
 
Az Ariba Inc., 
képviseletében az 
SAP Magyarország 
Kft. (székhely: 1031 
Budapest, Záhony 
utca 7.) (a 
továbbiakban: "SAP 
Ariba") - SAP Ariba 
felhőszolgáltatások 
nyújtása a MOL 
Nyrt. és kapcsolt 
vállalkozásai 
számára.  



 

 

e a MOL és az INA-csoport belső 
szabályzataiban előírt pénzügyi, 
etikai, jogi, antifraud, valamint 
egészségügyi és biztonsági 
kritériumoknak és előírásoknak. 

beszállítói minősítési 
folyamat lefolytatása. Az e 
folyamat során átadott 
dokumentáció 
tartalmazhat személyes 
adatokat (például igazgatói 
vagy részvényesi 
adatokat), és a beszállítók 
ajánlattételi folyamatban 
való részvételére való 
jogosultságának 
igazolására szolgál. 
 
Jogos érdek-mérlegelési 
vizsgálatot elvégezték. Az 
elvégzett érdekmérlegelési 
vizsgálatokról egyéni 
kérésre további 
tájékoztatás adható. 
 
Ön bármikor jogosult 
tiltakozni személyes 
adatainak jogos érdeken 
alapuló feldolgozása ellen. 
 

 
Az adatok forrása: a 
beszállító, azaz a 
beszállító 
kapcsolattartója 
biztosítja 

során gyűjtött 
személyes adatokat a 
beszállítóval kialakított 
szerződéses kapcsolat 
fennállása alatt őrizzük 
meg. A szerződés 
lejárta/megszűnése 
után ezeket az adatok 
megőrzéséről a 
szerződés szerinti 
követelések elévülési 
ideje alatt kell 
gondoskodni, ez az idő 
egységesen 3 év a 
szerződés alapján. 
 

Az adatkezelés megnevezése és 
célja: 
A potenciális beszállítók és 
beszállítók kötelesek betartani a 
MOL-csoport Etikai Kódexében 
és/vagy az INA-csoport Etikai 
Kódexében foglaltakat. A MOL-
csoport Etikai Kódexében 
és/vagy az INA-csoport Etikai 
Kódexében foglaltak 

GDPR 6. (1) f) - az 
adatkezelésre az 
adatkezelő jogos érdekei 
miatt van szükség: olyan 
elvek, magatartás és 
viselkedés biztosítása, 
amelyek etikus kultúrát, 
működést és üzleti 
kapcsolatokat teremtenek 
valamennyi törvénynek és 

Az etikai eljárás 
során az eljárás 
lefolytatásához 
szükséges 
személyes adatok, 
például az egyéni 
vállalkozóra 
vonatkozó üzleti 
információk, 
kapcsolattartási 

Ha az etikai eljárás 
alapján megállapítást 
nyer, hogy a 
szabálysértésről szóló 
bejelentés 
megalapozatlan volt, 
vagy ha az etikai 
eljárást követően nem 
került sor további jogi 
lépésekre (keresetek 

- MOL IT&Digital GBS 
Kft. - Ariba MOL 
Domain felülethez 
kapcsolódó 
informatikai 
támogatási 
szolgáltatások 
nyújtása a MOL 
Nyrt. és kapcsolt 



 

 

megsértéséről szóló bejelentés 
esetén MOL-csoport/INA-
csoport etikai eljárás folytatható 
velük szemben. 
Az etikai eljárás során az Ariba 
Mol Domain felületen 
rendelkezésre álló személyes 
adatokat a MOL-csoport Etikai 
Tanácsa/ INA-csoport Etikai 
Bizottsága az etikai eljárás 
lefolytatásához szükséges 
mértékben és a MOL-csoport és 
az INA-csoport etikai eljárásának 
eljárási szabályaival 
összhangban kezelheti. 
 
Az adatkezelés célja 
Az adatfeldolgozás célja annak 
megállapítása, hogy az etikai 
eljárás során megsértették-e a 
MOL-csoport és/vagy az INA-
csoport etikai elveit és normáit. 
A MOL-csoport etikai szabályait 
a MOL-csoport "Etikai és Üzleti 
Magatartási Kódexe", "Üzleti 
Partneri Magatartási Kódexe" és 
az „Etikai Bizottság Eljárási 
Rendje" (a továbbiakban 
együttesen: "MOL-csoport Etikai 
Kódexe") szabályozza, amelyek 
az alábbi linken érhetők el 
https://mol.hu/hu/molrol/etika-
es-megfeleles/etika/. Az INA-
csoport Etikai Kódexe az alábbi 
linken érhető el 
https://www.ina.hr/wp-

belső szabályozásnak 
megfelelően. A MOL-
csoport és az INA-csoport 
elvárja beszállítóitól, hogy 
a MOL-csoport Etikai 
Kódexében és az INA-
csoport Etikai Kódexében 
előírt legmagasabb szintű 
üzleti etikai normákat 
kövessék. Ezért az etikai 
szabályok megsértésének 
bejelentése esetén etikai 
eljárást indítanak annak 
megállapítására, hogy 
történt-e jogsértés, és 
hogy szükséges-e 
intézkedéseket tenni a 
beszállítóval (például 
figyelmeztetés vagy a 
szerződés felmondása) 
vagy a potenciális 
beszállítóval szemben 
(például kizárás az 
ajánlatkérési eljárásból). 
 
Jogos érdek-mérlegelési 
vizsgálatot elvégezték. Az 
elvégzett érdekmérlegelési 
vizsgálatokról egyéni 
kérésre további 
tájékoztatás adható. 
 
Ön bármikor jogosult 
tiltakozni személyes 
adatainak jogos érdeken 
alapuló feldolgozása ellen. 

adatok, valamint 
ezeken keresztül 
további információk 
gyűjthetők.  

vagy követelések 
benyújtására), az etikai 
eljárással kapcsolatban 
kezelt személyes 
adatokat az etikai 
eljárás lezárásától 
számított 60 napon 
belül töröljük, kivéve, 
ha ezekre az adatokra 
az Ariba MOL Domain 
felületen más célból 
van szükség. 
 
Amennyiben az etikai 
eljárást követően 
további eljárásokra 
kerül sor (pl. jogi 
eljárás indul a hamis 
bejelentést tevő 
bejelentő személy vagy 
az etikai alapelveket 
megsértő bejelentő 
személy ellen, vagy jogi 
eljárás indul a MOL 
Nyrt. és/vagy annak 
kapcsolt vállalkozásai 
ellen), az etikai 
eljárással kapcsolatos 
bármely adat a 
megindított eljárás 
végleges lezárásáig 
kezelhető. 

vállalkozásai 
számára 
 
 
 

https://mol.hu/hu/molrol/etika-es-megfeleles/etika/
https://mol.hu/hu/molrol/etika-es-megfeleles/etika/
https://www.ina.hr/wp-content/uploads/2020/01/ina-group-code-of-ethics-web-1.pdf


 

 

content/uploads/2020/01/ina-
group-code-of-ethics-web-1.pdf 
 
Mivel az etikai szabályokat és 
eljárásokat a MOL-csoport és az 
INA-csoport esetében külön 
szabályozzák, a MOL-csoport 
vállalatai közös adatkezelőként, 
az INA-csoport vállalatai szintén 
közös adatkezelőként járnak el 
az etikai eljárások során. 
 

 

Az adatkezelés megnevezése és 
célja: 
A MOL Nyrt. és kapcsolt 
vállalkozásai által az Ariba MOL 
Domain felületen regisztrált 
beszállítókkal és potenciális 
beszállítókkal szemben 
támasztott jogi követelések 
gyakorlása. Ez magában foglalja 
például az Ariba MOL Domain 
felülettel kapcsolatban az 
érintettek által kezdeményezett 
jogvitákban és hatósági 
eljárásokban, vagy a GDPR 17. 
cikke (3) bekezdésének e) pontja 
alapján való védekezést. 
 
Az adatkezelés célja 
Védekezés a szállítók jogi 
követeléseivel szemben, 
valamint a beszállítókkal 
szembeni követelések 
benyújtása bármilyen jogi 

GDPR 6. (1) f) - az 
adatkezelés az adatkezelő 
jogos érdekei miatt 
szükséges: jogi igények 
érvényesítése és sikeres 
védekezés egy esetleges 
jogi vagy hatósági 
eljárásban (pl. a MOL Nyrt. 
és/vagy annak kapcsolt 
vállalkozásai vagy valamely 
beszállító által 
kezdeményezett bírósági 
eljárás, közigazgatási vagy 
peren kívüli eljárás stb.). 
 
Jogos érdek-mérlegelési 
vizsgálatot elvégezték. Az 
elvégzett érdekmérlegelési 
vizsgálatokról egyéni 
kérésre további 
tájékoztatás adható. 
 

Az Ariba MOL 
Domain felületen 
regisztrált 
beszállítókkal és 
potenciális 
beszállítókkal 
kapcsolatos, az 
adatkezelő által 
benyújtott jogi 
igények 
érvényesítéséhez 
szükséges 
személyes adatok. 

Ha a személyes 
adatokra jogi igények 
érvényesítéséhez vagy 
polgári jogi igényekkel 
szembeni 
védekezéshez van 
szükség, az adatkezelés 
időtartama az 
eljárás(ok) 
lefolytatásához 
szükséges időtartam, 
valamint az eljárás 
végleges lezárásáig 
vagy a jogos érdek más 
módon történő 
érvényesítéséig (pl. 
peren kívüli egyezség 
megkötése). 

Bíróságok és/vagy más illetékes 
hatóságok, amelyek előtt jogi 
eljárás folyik. 
 
A külső jogi tanácsadók 
tanácsadói szerződés alapján 
hozzáférhetnek az Ariba MOL 
Domain felületen feldolgozott 
személyes adatokhoz feladataik 
ellátása során. 
A külső jogi tanácsadók külön 
adatkezelőnek minősülnek. 

MOL IT&Digital GBS 
Kft. - Ariba MOL 
Domain felülethez 
kapcsolódó 
informatikai 
támogatási 
szolgáltatások 
nyújtása a MOL 
Nyrt. és kapcsolt 
vállalkozásai 
számára 
 
 

https://www.ina.hr/wp-content/uploads/2020/01/ina-group-code-of-ethics-web-1.pdf
https://www.ina.hr/wp-content/uploads/2020/01/ina-group-code-of-ethics-web-1.pdf


 

 

eljárásban (polgári, 
közigazgatási stb.). 
 
A MOL Nyrt. és kapcsolt 
vállalkozásai jogi eljárásokban 
külön adatkezelőként járnak el. 
 

Ön bármikor jogosult 
tiltakozni személyes 
adatainak jogos érdeken 
alapuló feldolgozása ellen. 

 

Az adatkezelők neve, postacíme, telefonszáma, honlapja (ahol az adatvédelmi tájékoztató elérhető) és e-mail címe: 

MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai: 

• MOL-csoport vállalatok 

FER Tűzoltóság Kft. 

2443 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. 
Adószám: 14516412-2-13 
Tel: +36 23 551 115 
Web: http://www.fer.hu/index.html  
Email: fer@fer.hu  

Geoinform Kft. 

5000 Szolnok, Kőrösi út 43.  
Adószám: 11262891-4-16 
Tel: +36 56 520 611 
Web: http://www.geoinform.hu/hu/  
Email: info@geoinform.hu  

MOL Petrolkémiai Zrt. 

3581 Tiszaújváros, Vegyészek útja 1. 
Adószám: 10725759-4-05 
Tel: +36 49 522 222 
Web: https://mol.hu/hu/molrol/a-mol-petrolkemiarol/  
Email: ugyfelszolgalat@mol.hu  

MOL Nyrt. 

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 
Adószám: 10625790-4-44 
Tel: +36 1 209 0000 
Web: https://mol.hu/hu/  
Email: ugyfelszolgalat@mol.hu  

http://www.fer.hu/index.html
mailto:fer@fer.hu
http://www.geoinform.hu/hu/
mailto:info@geoinform.hu
https://mol.hu/hu/molrol/a-mol-petrolkemiarol/
mailto:ugyfelszolgalat@mol.hu
https://mol.hu/hu/
mailto:ugyfelszolgalat@mol.hu


 

 

MOL-LUB Kft. 

2931 Almásfüzitő, Fő utca 21. 
Adószám: 12517606-4-11 
Tel: +36 80 201 296 
Web: https://mol.hu/hu/kenoanyag-esautoapolas/  
E-mail: kenoanyag@mol.hu  

MOL Romania Petroleum Products 
SRL 

Str. Daniel Danielopolu  4-6, Sector 1, Bukarest 
Adószám: RO7745470 
Tel: +40 21 2048500 
Web: https://molromania.ro/ro/  
Email: receptie.bucuresti@molromania.ro  

Petrolszolg Kft.  

2440 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. 
Adószám: 11071462-4-44 
Tel: +36 23 551 217 
Web: http://petrolszolg.hu/hu/  
Email: petrolszolg@petrolszolg.hu 

MOL Austria Handels GmbH 
A-1020 Bécs, Walcherstraße 11a 
Adószám: ATU14187208 
WEB: https://molaustria.at/at/ 
Email: office@molaustria.at  

Roth Heizöle GmbH 
A-8054 Seiersberg 
Adószám: ATU54751503 
WEB: https://www.roth.at/ 
Email: sales@roth.at  

MOL Germany GmbH 
D-80333 München, Ottostraße 5 
Adószám: DE 129417254 
WEB: https://molgermany.de/  
Email: office-muc@molgermany.de  

https://mol.hu/hu/kenoanyag-esautoapolas/
mailto:kenoanyag@mol.hu
https://molromania.ro/ro/
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https://molaustria.at/at/
mailto:office@molaustria.at
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https://molgermany.de/
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MOL Pakistan Oil & Gas CO. B.V. 

Muiderstraat 1, 1011 PZ Amsterdam, Hollandia 
https://molgroup.info/en/our-business/exploration-and-production/pakistan  

 

• INA-csoport vállalatok: 

INA d.d. 

Avenija Većeslava Holjevca 10, p.p. 555, 10 020 Zágráb 
OIB: 27759560625 
Tel: +385 0800 1112 
Web: https://www.ina.hr/ 
Email: ina-besplatni.telefon@ina.hr 
 

INA MAZIVA d.o.o. 

Radnička cesta 175, 10 000 Zágráb,  
OIB: 63988426425 
Tel: +3851 2412 000 
Web: https://www.ina-maziva.hr/ 
Email: ina.maziva@ina.hr 
 

HOSTIN d.o.o. 

Barčićeva 8, 10000 Zágráb 
OIB: 48094042121 
Tel: +3851 4592210 
Web: https://www.hostin.hr/ 
Email: e-postaHOSTIN@ina.hr 
 

CROSCO, d.o.o. 

Ulica grada Vukovara 18, 10000 Zágráb  
OIB: 15538072333 
Tel: +385 1 3652 333 
Web: https://crosco.com/hr/ 
Email: info@crosco.hr 
 

STSI d.o.o. 
Lovinčićeva 4, 10000 Zágráb 
OIB: 99172175603 
Tel: +385 1 3652 333  

https://molgroup.info/en/our-business/exploration-and-production/pakistan
https://www.ina.hr/
mailto:ina-besplatni.telefon@ina.hr
https://www.ina-maziva.hr/
mailto:ina.maziva@ina.hr
https://www.hostin.hr/
mailto:e-postaHOSTIN@ina.hr
https://crosco.com/hr/
mailto:info@crosco.hr


 

 

Web: https://stsi.hr/  
Email: uprava@stsi.hr 
 

PLAVI TIM d.o.o. 

Ulica grada Vukovara 18, 10000 Zágráb  
OIB: 11651581989 
Tel: +3851 459 2328  
Web: https://plavitim.hr/  
Email: plavitim@plavitim.hr 
 

TOP RAČUNOVODSTVO SERVISI d.o.o. 

Savska cesta 41, 10 000 Zágráb 
OIB: 64603058187 
Tel: +3851 6451 300 
Web page: https://trs.hr/ 
Email: Info-trs@trs.ina.hr  
 

INA MALOPRODAJNI SERVISI d.o.o. 

Barčićeva ulica 9, 10 000 Zágráb 
OIB: 88722350183 
Email: e-postaINAMS@ina.hr  
 

CROPLIN, d.o.o. 

Avenija Većeslava Holjevca 10, 10 020 Zágráb 
OIB: 35570445777 
Tel: +385 1 2225640 
Email: croplin@ina.hr, e-postacroplin@ina.hr  
 

INA VATROGASNI SERVISI d.o.o. 

Ante Kovačića 1, 44 000 Sziszek 
OIB: 62233903176 
Tel: +385 (44) 511 115,  
Web: https://www.inavatrogasniservisi.hr/ 
Email: inavatrogasniservisi@ina.hr  
 

HOLDINA, d.o.o. Szarajevó 

Holdina d.o.o.Szarajevó, Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Szarajevó, Bosznia-Hercegovina 
Tel: 00387 33 723 900 
Web: https://www.holdina.ba/ 
Email: besplatni.telefon@holdina.ba 
 

ENERGOPETROL d.d. Szarajevó Energopetrol d.d., Szarajevó, Azize Šaćirbegović br 4-b, 71000 Szarajevó, Bosznia-Hercegovina 

https://stsi.hr/
mailto:uprava@stsi.hr
https://plavitim.hr/
mailto:plavitim@plavitim.hr
https://trs.hr/
mailto:Info-trs@trs.ina.hr
mailto:e-postaINAMS@ina.hr
mailto:croplin@ina.hr
mailto:e-postacroplin@ina.hr
https://www.inavatrogasniservisi.hr/
mailto:inavatrogasniservisi@ina.hr
https://www.holdina.ba/
mailto:besplatni.telefon@holdina.ba


 

 

 Tel: +387 (0)33 723 900 
Web page: http://www.energopetrol.ba/ 
 

ROTARY Zrt. (Nagykanizsa) 

ROTARY Zrt. 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 22. 
Pf. 351 
Tel: 00-36-20-315-6321 
Web: https://www.rotarydrilling.hu/ 
Email: posta@rotarydrilling.hu 
 

•  SLOVNAFT Group vállalatok:  
 

SLOVNAFT, a.s.,   Vlčie hrdlo 1, 824 12Pozsony, Szlovákia 
IČO: 31 322 832 
IČ DPH/VAT: SK2020372640 
Tel: +421 2 4055 1111 
Email: info@slovnaft.sk  
Weblap: www.slovnaft.sk 
 

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. Vlčie hrdlo, P.O. BOX 52, 820 03 Pozsony 23, Szlovákia 
IČO/ID: 31 356 915 
IČ DPH/VAT: SK2020329245 
Tel: +421 2 4055 8726 
Email: mao@mao.slovnaft.sk  
Weblap: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-
slovnaft/slovnaft-montaze-a-opravy-a-s/ 
 

SLOVNAFT TRANS a.s.   Vlčie hrdlo, 824 20 Pozsony, Szlovákia 
IČO/ID: 31 385 915 
IČ DPH/VAT: SK2020330114 
Tel: + 421 2 4020 0209, + 421 2 4020 0201 
Email: sntrans@trans.slovnaft.sk 
Weblap: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-
slovnaft/slovnaft-trans-a-s/ 
 

VÚRUP a.s. Vlčie hrdlo, P.O. BOX 50, 820 03 Bratislava 23,  Szlovákia 

http://www.energopetrol.ba/
https://www.rotarydrilling.hu/
mailto:posta@rotarydrilling.hu
mailto:info@slovnaft.sk
http://www.slovnaft.sk/
mailto:mao@mao.slovnaft.sk
https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/slovnaft-montaze-a-opravy-a-s/
https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/slovnaft-montaze-a-opravy-a-s/
mailto:sntrans@trans.slovnaft.sk
https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/slovnaft-trans-a-s/
https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/slovnaft-trans-a-s/


 

 

IČO/ID: 35 691 310 

IČ DPH/VAT: SK2020331423 

Tel: + 421  2 4055 8951 

Email: info@vurup.sk 

Weblap: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/vurup-
a-s/ 

 

MOL IT & Digital GBS Slovakia, s. r. o. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,  Szlovákia 

IČO/ID: 52 377 857 

IČ DPH/VAT: SK2121003610 

Weblap: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/mol-it-
digital-gbs-slovakia-s-r-o/ 

 

MOL GBS Slovakia, s. r. o.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,  Szlovákia 

IČO/ID: 31 399 134 

IČ DPH/VAT: SK2020306508 

Weblap: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/mol-
gbs-slovakia-s-r-o/ 

Slovnaft Mobility Services, s. r. o. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,  Szlovákia 
IČO/ID: 51 632 187 
IČ DPH/VAT: SK2120727664 
 

Zväz pre skladovanie zásob, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,  Szlovákia 
IČO/ID: 36 366 862 
IČ DPH/VAT: SK2022195076 
Weblap: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/zvaez-
pre-skladovanie-zasob-a-s/ 
 

SWS spol. s r.o.  076 72 Vojany 332, Szlovákia 

IČO/ID: 31 674 518 

IČ DPH/VAT: SK2020508028 

Weblap: http://www.sws.sk/index.php/sk/ 

 
MOL Česká republika, s.r.o. ID No.: 49450301,  

mailto:info@vurup.sk
https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/vurup-a-s/
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https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/mol-it-digital-gbs-slovakia-s-r-o/
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 székhely: Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Prague 1, Cseh Köztársaság,  
 prágai városi bíróság kereskedelmi nyilvántartásba vette C 96735. szám alatt; 

www.molcesko.cz; info@molcesko.cz  

SLOVNAFT Polska S.A. Ul. Wadowicka 6, 30-415 Krakkó 
VAT ID PL6761816480 
WEB: www.slovnaft.pl  
Email: info@slovnaft.pl 
Phone: +48 12 299-10-00 

 

A MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai közös adatkezelőnek minősülnek a potenciális beszállítók és az Ariba MOL Domain felületen regisztrált 

beszállítók adatbázisának létrehozása és a beszállítók minősítési folyamatának végrehajtása tekintetében. Közösen határozzuk meg az 

adatfeldolgozás célját és terjedelmét, az adatfeldolgozásért együttes felelősséggel tartozunk. Az Ariba MOL Domain felületen regisztrált beszállítók 

és potenciális beszállítók egységes adatbázisát használjuk, hogy beszállítóink egyetlen platformon, egyetlen azonosítószámmal, egyetlen egységes 

minősítési eljárás keretében vehessenek részt a MOL Nyrt. és bármelyik kapcsolt vállalkozásának ajánlattételi eljárásain. Ennek eredményeképpen 

kevesebb karbantartási tevékenység szükséges mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői oldalon. Ezt a közös Adatvédelmi Tájékoztatót 

alkalmazzuk. 

A MOL-csoport vállalatai közös adatkezelőnek minősülnek az Ariba MOL Domain felületen regisztrált beszállítókkal és potenciális beszállítókkal 

kapcsolatos etikai eljárások végrehajtása tekintetében. Az INA-csoport vállalatai  közös adatkezelőnek minősülnek az Ariba MOL Domain felületen 

regisztrált beszállítókkal és potenciális beszállítókkal kapcsolatos etikai eljárások végrehajtása tekintetében. 

A MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai az Ariba MOL Domain felületen regisztrált beszállítókkal és potenciális beszállítókkal kapcsolatos jogi 

eljárások tekintetében külön adatkezelőnek minősülnek. 

Az SAP Ariba külön adatkezelőnek minősül az ügyfélkapcsolati információk (pl. számlázási információk és kapcsolattartók) tekintetében, 

amelyekhez az SAP Ariba akkor fér hozzá, amikor egy beszállító regisztrál az Ariba Network felületen vagy az Ariba Discovery szolgáltatásaiba. Az 

SAP Ariba az adatkezelés célját és terjedelmét külön határozza meg, és csak saját adatkezelési tevékenységéért felel. Az adatkezelő saját 

adatvédelmi tájékoztatót alkalmaz. Az SAP Ariba ügyfélkapcsolati adatokkal kapcsolatos adatkezelői felelősségeit az SAP Ariba adatvédelmi 

tájékoztató rögzíti, amely a következő címen érhető el http://www.ariba.com/legal/privacy-policy. 

A külső jogi tanácsadók külön adatkezelőnek minősülnek, így az adatkezelés célját és terjedelmét külön határozzák meg, és csak a saját 
adatkezelési tevékenységükért felelnek. Az adatkezelő saját adatvédelmi tájékoztatót alkalmaz. 

A bíróságok és/vagy más illetékes hatóságok, amelyek előtt bírósági eljárás folyik, külön adatkezelőként járnak el a hatáskörükbe tartozó bírósági 
eljárások során végzett adatkezelés során. 

http://www.molcesko.cz/
http://www.slovnaft.pl/
mailto:info@slovnaft.pl
http://www.ariba.com/legal/privacy-policy


 

 

Az Adatkezelő(k) kapcsolattartói: 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének(tisztviselőinek)  / adatvédelmi felelősének neve és elérhetősége:  

A MOL-csoport vállalatai esetében: dpo@mol.hu 
A Mol Romania esetében datepersonale@molromania.ro 
A Slovnaft Groupválallatok esetében: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk 
A MOL Česká republika, s.r.o. esetében: gdprcz@molcesko.cz 
ASLOVNAFT Polska S.A. esetében: wojciech.mrozek@slovnaft.pl  

Az Adatkezelőnél adatokhoz való hozzáférésre (adatkezelési céllal) jogosultak: 

Az Ariba MOL Domain felületen regisztrált 
beszállítók és potenciális beszállítók adatbázisának 
létrehozása és a beszállítók minősítési 
folyamatának végrehajtása 

SAP Ariba adminisztrátorok és a MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásainak azon 
alkalmazottai, akiknek munkaköri feladata és funkciója a beszállítói minősítési folyamat 
elvégzése és a beszállítók adatainak kezelése az Ariba MOL Domain felületen. 
 

Etikai eljárás lefolytatása: Az Etikai Bizottság tagjai és az etikai megbízottak hozzáférnek az etikai eljárás 
lefolytatásához szükséges adatokhoz. 
 

Jogi követelések érvényesítése: 
 

A MOL Nyrt. vagy kapcsolt vállalkozásainak érintett szervezeti egységein belül működő 
jogi szervezetek és felhatalmazott munkatársai hozzáférhetnek a jogi eljárás 
lefolytatásához szükséges adatokhoz. 
 

 

Adatfeldolgozó(k) és egyéb adatkezelő címzett(ek) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és 

email címe: 

MOL IT & Digital GBS Kft. (helyszín: 1117 Budapest, Budafoki út 79.; e-mail: ITU@mol.hu); telefonszám: +36-70-373-2005;) 

Ariba Inc., a Magyar SAP Hungary Kft.  képviseletében (1031 Budapest Záhony utca 7.) Az SAP Ariba az Ariba MOL Domain tárolására szolgáló felhő-
alapú szolgáltatások szolgáltatójaként adatfeldolgozóként jár el a MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai által az Ariba MOL Domain felületen 
feldolgozott személyes adatok tekintetében. Az Ariba MOL Domain felületen feldolgozott adatok tárolására szolgáló adatközpont az EU-ban 
található. 

Az Adatfeldolgozónál az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak:  

mailto:dpo@mol.hu
mailto:wojciech.mrozek@slovnaft.pl
mailto:ITU@mol.hu


 

 

MOL IT & Digital GBS Kft.: az informatikai rendszerek támogatásáért felelős alkalmazottak. 

SAP Ariba: a MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai számára nyújtott felhő-alapú szolgáltatások karbantartásáért felelős alkalmazottak. 

Érzékeny személyes adatok feldolgozása a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célból:  

Az Ariba MOL Domain felületen nem kezelnek érzékeny személyes adatokat. 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba:  

HOLDINA, d.o.o. Sarajevo és ENERGOPETROL d.d. Sarajevo Bosznia-Hercegovinában található, illetve a MOL Pakistan Oil&Gas CO B.V Pakisztánban 

lelhető fel, amely a GDPR hatálya alá tartozó harmadik országnak minősülnek. Az Ariba Network és az Ariba MOL Domain e vállalatok felőli elérése 

személyes adatok harmadik országba történő továbbításának minősül. A GDPR V. fejezetének 44-50. cikkei által megkövetelt megfelelő védelmet 

az Általános Szerződési Feltételek MOL Nyrt. és a kapcsolt vállalkozásai közötti alkalmazása, valamint a MOL Kötelező Társasági Szabályok 

elfogadása biztosítja. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításával kapcsolatban további információkat kaphat, ha kapcsolatba 

lép az adatkezelőkkel a fent megadott e-mail címeken. 

Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra 

vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel 

rendelkezik: 

Nem kerül sor automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást is. 

Adatbiztonsági intézkedések 

Információbiztonsági menedzsment 
rendszer 

A szervezet tulajdonát képező információk bizalmas jellegének, integritásának és rendelkezésre 
állásának biztosítása szabályzatok, folyamatok, folyamatleírások, szervezeti struktúrák, szoftver és 
hardverfunkciók megvalósításával. 

Fizikai hozzáférés A MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai információit tartalmazó fizikai eszközök védelmének biztosítása. 

Logikai hozzáférés Annak biztosítása, hogy a MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai által használt adatokhoz csak erre jogosult 
és felhatalmazott felhasználók férjenek hozzá. 

Adathozzáférés Annak biztosítása, hogy az Ariba MOL Domain felületen csak az arra jogosult felhasználók férjenek 
hozzá a MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásainak adataihoz. 

Adattovábbítás/tárolás/törlés Annak biztosítása, hogy a MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai vállalati adatait illetéktelen személy ne 
továbbítsa, olvassa, módosítsa vagy törölje azok továbbítása vagy tárolása során. Továbbá a MOL Nyrt. 
és kapcsolt vállalkozásai adatait haladéktalanul törölni kell, ha az adatkezelés célja megszűnik. 

Adatok bizalmas kezelése és 
sértetlensége 

A MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai vállalati adatainak bizalmas és naprakész kezelése, valamint 
integritásuk megőrzése. 



 

 

Rendelkezésre állás Annak biztosítása, hogy a MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai adatai védve legyenek a véletlen 
megsemmisülés vagy elvesztés ellen, és ilyen esemény esetén a MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai 
érintett adataihoz való hozzáférés és azok helyreállítása időben megtörténjen. 

Adatok elkülönítése Annak biztosítása, hogy a MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai adatait más ügyfelek adataitól elkülönítve 
kezeljék. 

Incidenskezelés A MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai vállalati információival kapcsolatos bármilyen szabálysértés 
esetén a szabálysértés hatása minimálisra csökken, és a MOL Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai 
információinak felelősei haladéktalanul tájékoztatást kapnak. 

Audit Annak biztosítása, hogy az adatfeldolgozó rendszeresen tesztelje, vizsgálja és értékelje a fentiekben 
vázolt technikai és szervezeti intézkedések hatékonyságát. 

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 

22., 77., 78., 79. és 82. szakasza) tartalmazza. Ön bármikor tájékoztatást kérhet a feldolgozott személyes adatairól, kérheti személyes adatainak 

helyesbítését és törlését vagy azok feldolgozásának korlátozását, továbbá tiltakozhat a jogos érdeken alapuló adatkezelés és a közvetlen 

marketingüzenetek küldése ellen, és joga van az adathordozhatósághoz. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket. 

Tájékoztatáshoz való jog: 

Ha az adatkezelő az Ön személyes adatait kezeli, akkor - akár az Ön külön kérése nélkül is - tájékoztatást kell adnia az Önre vonatkozó adatokról, 

beleértve az adatkezelés főbb jellemzőit, mint például az adatkezelés célja, indoka és időtartama, az adatkezelő és képviselőjének neve és címe, a 

személyes adatok címzettjei (harmadik országokba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és megfelelő garanciák megjelölésével), az 

adatkezelő és/vagy harmadik felek jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő és/vagy harmadik felek jogos érdekei, továbbá az Ön 

adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei (beleértve a felügyeleti hatóságnál történő panasztétel jogát), abban az esetben, ha Ön még nem 

rendelkezett mindezzel a tájékoztatással. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén érthető formában tájékoztatni kell az érintettet az 

alkalmazott logikáról is, továbbá arra vonatkozóan is érthető információt kell szolgáltatni, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az 

érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. Az Adatkezelő a fenti tájékoztatást jelen tájékoztató rendelkezés bocsátásával nyújtja 

Önnek. 

 

 



 

 

Hozzáférési jog: 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy kezelik-e az Önre vonatkozó személyes adatokat, és amennyiben ez a 

helyzet, hozzáférjen a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos bizonyos információkhoz, mint például az adatkezelés célja, a kezelt 

személyes adatok kategóriái, a személyes adatok címzettjei, az adatkezelés (tervezett) időtartama, az érintett adatvédelmi jogai és jogorvoslati 

lehetőségei (beleértve a felügyeleti hatóságnál történő panasz benyújtásának jogát), továbbá tájékoztatást az adatok forrásáról, amennyiben 

azokat az érintettől gyűjtötték.  Kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. 

Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségek alapján ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat 

megszerzéséhez való jog nem sértheti mások jogait és szabadságát. Az adatkezelő a kérelem beérkezését követően tájékoztatja Önt a másolat 

biztosításának lehetőségéről, menetéről, az esetleges költségekről és egyéb részletekről.  

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén az érintett a következő információkhoz férhet hozzá: az érintettlogikája, valamint az ilyen 

feldolgozás jelentősége és várható következményei az érintettre nézve. 

Helyesbítéshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy hiányos személyes adatait kiegészítsék, többek között kiegészítő nyilatkozat 

benyújtásával. 

Törléshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig 

köteles az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni bizonyos okok vagy feltételek fennállása esetén. Az 

adatkezelő többek között köteles az Ön kérésére törölni az Ön személyes adatait, például ha a személyes adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz 

képest, amelyhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták; ha Ön visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és ha az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek 

nincs kényszerítő erejű jogos indoka; ha a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog szerinti jogi kötelezettség 

teljesítése miatt kell törölni; vagy ha a személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban 

gyűjtötték.  

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 



 

 

(a)  Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő 

ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

(b)  az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

(c)  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

(d)  Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg nem ellenőrizik, hogy az Adatkezelő 

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

Amennyiben az adatkezelést a fent említett okok alapján korlátozták, az ilyen személyes adatok - a tárolás kivételével - csak az Ön 

hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 

védelme érdekében, vagy az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők. 

 Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja. 

Az adathordozhatósághoz való jog: 

 Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és 

géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az 

adatkezelő, amelynek a személyes adatokat átadta, akadályozná, amennyiben: 

(a)  az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy egy szerződés teljesítésén alapul (amelynek Ön a szerződő fele); és 

(b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy személyes adatait – amennyiben ez technikailag megvalósítható – 

a személyes adatokat az egyik adatkezelőtől közvetlenül a másikhoz továbbítsa. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra vonatkozó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait 

és szabadságait. 

Tiltakozáshoz való jog: 

 Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatoknak az 

adatkezelő jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 



 

 

adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival 

és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

A jogok gyakorlásának keretei: 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt az Ön fent 

említett jogai alapján benyújtott kérelem alapján hozott intézkedésekről. Ez az időszak szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható, 

figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, 

késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, 

valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve bírói úton kérhet jogorvoslatot. Az ezekre 

vonatkozó információt a 2. Melléklet tartalmazza – Illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságok és az ügyben eljáró,  joghatósággal rendelkező 

bíróságok a jogsértések esetén a MOL -csoport vállalatainak minden érintett országában az Ariba MOL domain használatával kapcsolatosan”. 

 

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljáró bíróságokat egy-egy adott országban a 2. Melléklet tartalmazza – „Illetékes 

adatvédelmi felügyeleti hatóságok és az ügyben eljáró,  joghatósággal rendelkező bíróságok a jogsértések esetén a MOL -csoport vállalatainak 

minden érintett országában az Ariba MOL domain használatával kapcsolatosan”.A bíróság kötelezheti az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, 

a szóban forgó adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére, az automatizált adatfeldolgozó rendszerek segítségével hozott döntés 

megsemmisítésére, az érintett tiltakozásának teljesítésére. A bíróság elrendelheti határozatának közzétételét oly módon, hogy az adatkezelő vagy 

más adatkezelők és az elkövetett jogsértés beazonosítható legyen. 

Az adott adatkezelő felel minden olyan kárért, amelyet az érintettnek a jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonsági követelmények 

megsértésével okozott. Amennyiben valamely adatkezelő az érintett személyiségi jogait jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megsértésével sérti, az érintett jogosult a közös adatkezelői jogviszonyban álló bármely adatkezelőtől (MOL Nyrt. vagy annak 

bármelyik kapcsolt vállalkozása) helyreállítást követelni. Az érintettek ugyanúgy jogosultak kártérítést kérni a közös adatkezelőktől, mint bármely 

önálló adatkezelőtől. Az adatkezelő mentesülhet a kártérítési vagy jóvátételi felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az érintett személyiségi 

jogainak megsértése okozta, vagy az érintett személyiségi jogainak megsértése az adatkezelőn kívül álló elháríthatatlan okokra vezethető vissza. 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, ha a kárt az érintett szándékos vagy gondatlan magatartása okozta, vagy a 

személyiségi jogok megsértése az érintett szándékos vagy gondatlan magatartására vezethető vissza. 

   



 

 

Melléklet száma 1.: Az Ariba MOL Domain felületet használó MOL-csoport vállalatok listája 
 

MOL-csoport vállalatok: 

 

• FER Tűzoltóság Kft. 

• Geoinform Kft. 

• MOL Petrolkémiai Zrt. 

• MOL Nyrt. 

• MOL-LUB Kft. 

• MOL Romania PP Srl. 

• Petrolszolg Kft. 

• MOL Austria Handels GmbH 

• Roth Heizöle GmbH 

• MOL Germany GmbH 

• MOL Pakistan Oil and Gas Co. B.V. 

 

INA-csoport vállalatok (egyben a MOL-csoport vállalatok tagjai): 

 

• CROSCO, d.o.o.  Zágráb 

• ENERGOPETROL d.d. Szarajevó 

• HOLDINA, d.o.o. Szarajevó 

• HOSTIN, d.o.o.  Zágráb 

• INA MALOPRODAJNI SERVISI d.o.o. Zágráb  

• INA, d.d. Zágráb 

• INA MAZIVA d.o.o. Zágráb  

• INA VATROGASNI SERVISI d.o.o. Sziszek 

• PLAVI TIM d.o.o. Zágráb 

• ROTARY Zrt. (Nagykanizsa) 

• STSI d.o.o. Zágráb 

• TOP RAČUNOVODSTVO SERVISI d.o.o. Zágráb  

• CROPLIN, d.o.o. Zágráb  

• HOSTIN, d.o.o. Zágráb 



 

 

 

Slovnaft Group Vállalatok (MOL Csoport kategóriába is beletartoznak): 

 

• SLOVNAFT, a.s.,      

• SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.    

• SLOVNAFT TRANS a.s.  

• VÚRUP a.s.       

• MOL IT & Digital GBS Slovakia, s. r. o .  

• MOL GBS Slovakia, s. r. o.     

• Slovnaft Mobility Services, s. r. o.    

• Zväz pre skladovanie zásob, a.s.    

• SWS spol. s r.o.      

• Slovnaft Polska SA    
 

MOL Česká republika vállalat (MOLCsoport tagja): 

 

• MOL Česká republika, s.r.o. 
 

  



 

 

 

Melléklet száma: 2. – Illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságok és az ügyben eljáró, joghatósággal 

rendelkező bíróságok a jogsértések esetén a MOL -csoport vállalatainak minden érintett országában 

az Ariba MOL domain használatával kapcsolatosan” 
 

Ország Illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság 
 

Joghatóság jogsértés esetén 
 

Horvátország Agencija za zaštitu osobnih podataka (Horvát Adatvédelmi Hatóság), 
briefly: “AZOP”; Selska cesta 136, HR - 10 000 Zagráb, Horvátország, 
Tel: + 385 (0)1 4609-000, Fax: +385 (0)1 4609-099, e-mail: 
azop@azop.hr,weblap: http://www.azop.hr 

városi bíróságok  

Románia Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal(A személyes Adatok Feldolgozásával Foglalkozó Nemzeti 
Felügyeleti Hatóság; röviden: „ANSPDCP”) 
, address: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 
010336, Bucuresti, Romania, Tel: +40.318.059.211, Fax: 
+40.318.059.602, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro, 
dpo@dataprotection.ro,weblap: https://www.dataprotection.ro/. 

Általános hatáskörű bíróságok a román eljárási polgári 
törvénykönyv szerint 
 

Magyarország Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ,röviden: ‘NAIH’; 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., address: 1373 Budapest, PO Box 
9., Tel: +36 1 391 1400, +36 (30) 683-5969 vagy +36 (30) 549-6838 Fax: 
+36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,weblap: 
http://naih.hu/ 

Törvényszékek jogosultak eljárni 

Szlovákia Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (a Szlovák 
Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala), röviden: “OPDP”; 820 07 
Bratislava 27, Hraničná 12, Slovak republic, Tel:  +421 /2/ 3231 3214, e-
mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, weblap: https://dataprotection.gov.sk 

Általános hatáskörű bíróságok a szlovák eljárási polgári 
törvénykönyv szerint 
 

Cseh 
Köztársaság 

Personal Data Protection Office (röviden„UOOU”),  
 Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, Czech Republic, e-mail: 
posta@uoou.cz, tel: +420 234 665 111 

Általános hatáskörű bíróságok a cseh polgári 
törvénykönyv szerint 
 

Ausztria Datenschutzbehörde, röviden „DSB”, Barichgasse 40-42, 1030Bécs , E-
Mail https://www.dsb.gv.at/, Tel. +43 1 52 152-0 

Kerületi bíróság az osztrák polgári perrendtartásról 
szóló törvény szerint 



 

 

 

Németország Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, röviden „BfDI“, D-53117 Bonn, Graurheindorfer 
Str. 153, E-Mail: redaktion@bfdi.bund.de; Tel. +49 (0)228 997799-0) 

Törvényszék a német polgári perrendtartásról szóló 
törvény szerint 
 

Lengyelország Urząd Ochrony Danych Osobowych (röviden „UODO“), Stawki 2, 00-193 
Varsó, tel: +48 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, 
https://uodo.gov.pl/pl 

A közös bíróság - a kerületi bíróság - rendelkezik 
hatáskörrel. Az ilyen eljárásokat az illetékes bíróságok 
elé lehet terjeszteni azon a helyen, ahol a Társaság, 
annak adatkezelője vagy adatfeldolgozója székhelye 
Lengyelországban van. 
 

Pakisztán Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (National 
Authority for Data Protection and Freedom of Information) briefly 
‘NAIH’; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,cím: 1373 Budapest, PO 
Box 9., Tel: +36 1 391 1400, +36 (30) 683-5969 vagy +36 (30) 549-6838 
Fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weblap: 
http://naih.hu/ 

Törvényszékek jogosultak eljárni 
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