
 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ DOMÉNY A SÍTĚ ARIBA 
 

MOL Plc. a členové Skupiny MOL (dále jen: „My“ nebo také „MOL“) používají digitální platformu společnosti SAP Ariba (dále jen: „Síť Ariba“ nebo 
také „Doména Ariba“) jako řešení pro spolupráci v oblasti zadávání výběrových řízení a komunikační portál pro spolupráci se smluvními partnery.  

Aby se účastníci výběrových řízení mohli účastnit výběrových řízení společnosti MOL Plc. a členů Skupiny MOL, musí se zaregistrovat v Síti Ariba a 

poté v Ariba doméně MOL. Ariba doména MOL je rozhraní společnosti SAP Ariba používané společností MOL Plc. a členy Skupiny MOL. 

Pro spojení s našimi smluvními partnery a potenciálními smluvními partnery (tedy Účastníky výběrových řízení), kteří procházejí procesem 
registrace a kvalifikace, pro proces vytváření výběrových řízení a proces řízení smluv používáme Síť Ariba a Ariba doménu MOL, a to vše na jediné 
platformě. 

Síť Ariba je platforma B2B určená pro naplnění smluvních povinností mezi MOL a smluvními partnery, kteří jsou podnikateli. V průběhu smluvního 

vztahu prostřednictvím Sítě Ariba a Ariba domény MOL dostáváme od smluvních partnerů dokumenty a informace obsahující osobní údaje 

(například výpis z veřejných rejstříků obsahující osobní údaje osob v řídicích funkcích právnických osob nebo osobní údaje smluvních partnerů, kteří 

jsou podnikajícími fyzickými osobami). 

Vzhledem k tomu, že osobní údaje fyzických osob jsou chráněny podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen: 

„GDPR“), je tato Informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) určena osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme v Síti a Ariba 

doméně MOL a jejichž osobní údaje nám poskytují smluvní partneři a potenciální smluvní partneři prostřednictvím Sítě Ariba. 

Tato Informace vysvětluje důvod zpracování vašich osobních údajů, způsob, jakým shromažďujeme, zpracováváme a zajišťujeme ochranu všech 

poskytnutých osobních údajů, jak jsou tyto osobní údaje používány a jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. Jsou zde 

rovněž uvedeny kontaktní údaje správců údajů, u nichž můžete uplatnit svá práva, a pověřenců pro ochranu osobních údajů. 

Společnost MOL Plc. a členové Skupiny MOL vystupují jako společní správci při vytváření databáze potenciálních smluvních partnerů a smluvních 

partnerů  při zpracování osobních údajů během procesu registrace a kvalifikace smluvních partnerů na Doméně a v Síti Ariba MOL. 

Podle článku 26 GDPR platí, že pokud dva nebo více správců údajů určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, označují se jako „společní 

správci údajů“. V praxi to znamená, že transparentním způsobem stanoví své podíly na odpovědnosti za dodržování povinností podle GDPR, 

zejména pokud jde o výkon práv subjektů údajů, a své povinnosti poskytovat informace o ochraně údajů, a to prostřednictvím vzájemného ujednání 

mezi společnými správci. Ujednání musí řádně odrážet příslušné role a vztahy společných správců. Subjekty údajů musí být o podstatných prvcích 

ujednání informovány. Subjekty údajů mohou uplatnit svá práva podle GDPR vůči kterémukoli správci údajů, tj. kterékoli společnosti Skupiny MOL 

(včetně Skupiny INA). 



 

 

 

Název a účel zpracování údajů Právní základ zpracování 
údajů 

Rozsah a zdroj 
zpracovávaných 
osobních údajů 

Trvání zpracování 
údajů 

Příjemce předaných údajů Zpracovatel 
osobních údajů a 
jeho činnosti 
zpracování 

Název a popis zpracování údajů: 
Vytvoření databáze 
potenciálních smluvních 
partnerů a smluvních partnerů 
společnosti MOL Plc. a členů 
Skupiny MOL, kteří se registrují 
na Doméně a na Síti Ariba MOL, 
a provádění procesu registrace a 
kvalifikace (potenciálních) 
smluvních partnerů. 
 
Účel zpracování údajů: 
Databáze smluvních partnerů 
registrovaných na Ariba doméně 
MOL slouží pro účely 
komunikace mezi společností 
MOL Plc. a členy Skupiny MOL a 
smluvními partnery během 
výběrových řízení a smluvních 
vztahů. 
 
Účelem kvalifikace smluvních 
partnerů registrovaných v 
Doméně Ariba MOL je zjistit, zda 
je smluvní partner způsobilý k 
účasti ve výběrovém řízení a k 
zadání zakázky, tj. zda smluvní 
partner splňuje finanční, etická, 

Pro podnikající fyzické 
osoby: Čl. 6 odst. 1 písm. b) 
GDPR - zpracování je 
nezbytné pro plnění 
smlouvy mezi společností 
MOL Plc. a členy Skupiny 
MOL a smluvním 
partnerem nebo pro přijetí 
opatření na žádost 
potenciálního smluvního 
partnera před uzavřením 
smlouvy. 
 
Pro osoby, které se 
registrují jménem 
společnosti, a další osoby, 
jejichž osobní údaje jsou 
obsaženy v dokumentaci 
poskytnuté smluvními 
partnery v procesu 
registrace a kvalifikace: Čl. 
6 odst. 1 písm. f) GDPR - 
zpracování je nezbytné pro 
oprávněné zájmy správce 
údajů a smluvních 
partnerů: komunikace se 
smluvními partnery a 
provádění procesu 

Rozsah 
zpracovaných 
osobních údajů: 
Jméno, příjmení, e-
mailová adresa a 
telefonní číslo 
podnikající fyzické 
osoby nebo 
kontaktní osoby. 
Sídlo v případě 
podnikajících 
fyzických osob, 
bankovní údaje v 
případě 
podnikajících 
fyzických osob, DIČ 
a IČ DPH EU v 
případě 
podnikajících 
fyzických osob, 
vlastnická struktura 
společnosti, 
jednatel(é) 
společnosti, počet 
zaměstnanců v 
případě 
podnikajících 
fyzických osob.  

Poté, co bude 
kontaktní osoba 
smluvního partnera 
neaktivní po dobu 30 
dnů od data 
posledního přihlášení, 
údaje o kontaktní 
osobě odstraníme. 
Pokud je kontaktní 
osoba smluvního 
partnera znovu 
aktivována před 
uplynutím 30 dnů od 
data posledního 
přihlášení, bude znovu 
aktivovaný záznam 
kontaktní osoby 
smluvního partnera 
obsahovat kontaktní 
údaje tohoto 
smluvního partnera. 
Pokud je smluvní 
partner znovu 
aktivován po uplynutí 
30 dnů od posledního 
přihlášení, musí být 
kontaktní údaje 
shromážděny znovu. 

Externí právní poradci na základě 
smlouvy o poskytování právního 
poradenství mohou mít při plnění 
svých úkolů přístup k osobním 
údajům zpracovávaným v Ariba 
doméně MOL. 
Externí právní poradci jsou 
samostatní správci. 

MOL IT&Digital GBS 
Kft. – poskytování 
služeb podpory IT 
společnosti MOL 
Plc. a členům 
Skupiny MOL 
souvisejících s Ariba 
doménou MOL 
 
Ariba Inc., 
zastoupená 
společností SAP 
Hungary Kft. 1031 
Budapešť Záhony 
utca 7. (dále jen: 
„SAP Ariba“) - 
poskytování 
cloudových služeb 
SAP Ariba 
společnosti MOL 
Plc. a členům 
Skupiny MOL.  



 

 

právní a zdravotní a 
bezpečnostní kritéria, kritéria 
pro splnění požadavků a normy 
stanovené vnitřními předpisy 
Skupiny MOL. 

kvalifikace smluvních 
partnerů. Dokumentace 
dodaná v tomto procesu 
může obsahovat osobní 
údaje (např. jednatele 
nebo akcionáře) a slouží 
jako doklad o způsobilosti 
smluvních partnerů k 
účasti ve výběrovém řízení. 
 
Byl proveden balanční test 
oprávněného zájmu. Další 
informace o provedených 
balančních testech vám 
můžeme poskytnout na 
základě individuální 
žádosti. 
 
Máte právo kdykoli vznést 
námitku proti zpracování 
vašich osobních údajů na 
základě oprávněného 
zájmu. 
 

 
Zdroj osobních 
údajů: poskytnuty 
smluvním 
partnerem, resp. 
kontaktní osobou 
smluvního partnera 

 
Osobní údaje 
shromážděné během 
procesu registrace a 
kvalifikace smluvního 
partnera jsou 
uchovávány po dobu 
trvání smluvního 
vztahu se smluvním 
partnerem. Po 
vypršení/ukončení 
smlouvy jsou tyto 
údaje uchovávány po 
dobu tříleté promlčecí 
lhůty pro nároky 
vyplývající ze smlouvy.  

Název a popis zpracování údajů: 
Potenciální smluvní partneři a 
smluvní partneři jsou povinni 
dodržovat Etický kodex skupiny 
MOL a/nebo Etický kodex 
skupiny INA. V případě oznámení 
porušení Etického kodexu 
Skupiny MOL a/nebo Etického 
kodexu Skupiny INA se na ně 

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - 
zpracování je nezbytné pro 
oprávněné zájmy správce 
údajů: zajištění zásad, 
chování a jednání, které 
vytváří etickou kulturu, 
operace a obchodní vztahy 
v souladu se všemi zákony 
a interními předpisy. 
Skupina MOL a Skupina INA 

Osobní údaje 
potřebné k 
provedení etického 
řízení, jako jsou 
informace týkající se 
podnikání 
podnikající fyzické 
osoby, kontaktní 
údaje, jejichž 
prostřednictvím lze 

Pokud se na základě 
etického řízení zjistí, že 
oznámení o porušení 
bylo neopodstatněné, 
nebo v případech, kdy 
po etickém řízení 
nedošlo k dalším 
právním postupům 
(žalobám nebo jinému 
uplatnění nároků), jsou 

- MOL IT&Digital GBS 
Kft. – poskytování 
služeb podpory IT 
společnosti MOL 
Plc. a členům 
Skupiny MOL 
souvisejících s Ariba 
doménou MOL 



 

 

může vztahovat etické řízení 
Skupiny MOL / Skupiny INA. 
Během etického řízení mohou 
být osobní údaje dostupné v 
Ariba doméně MOL 
zpracovávány Etickou radou 
Skupiny MOL / Etickou komisí 
Skupiny INA v rozsahu 
nezbytném pro provedení 
etického řízení a v souladu s 
procesními pravidly etického 
řízení ve Skupině MOL a Skupině 
INA. 
 
Účel zpracování údajů: 
Účelem zpracování údajů je 
zjistit, zda došlo k porušení 
etických zásad a norem Skupiny 
MOL a/nebo Skupiny INA v rámci 
etického řízení. Pravidla etiky ve 
Skupině MOL upravují „Kodex 
etiky a obchodního chování“, 
„Kodex chování obchodních 
partnerů“ a „Jednací řád Etické 
komise“ (dále společně jen 
„Etický kodex Skupiny MOL“), 
které jsou k dispozici na 
následujícím odkazu: 
https://mol.hu/hu/molrol/etika-
es-megfeleles/etika/. Etický 
kodex skupiny INA je k dispozici 
na následujícím odkazu: 
https://www.ina.hr/wp-

očekávají od svých 
smluvních partnerů 
dodržování nejvyšších 
standardů obchodní etiky, 
které jsou předepsány 
Etickým kodexem Skupiny 
MOL a Etickým kodexem 
Skupiny INA. V případě 
oznámení porušení 
etických pravidel je tedy 
zahájeno etické řízení, 
jehož cílem je zjistit, zda 
došlo k porušení a zda je 
nutné přijmout opatření 
vůči smluvnímu partnerovi 
(např. varování nebo 
ukončení smlouvy) nebo 
potenciálnímu smluvnímu 
partnerovi (např. vyloučení 
z výběrového řízení). 
 
Byl proveden balanční test 
oprávněného zájmu. Další 
informace o provedených 
balančních testech vám 
můžeme poskytnout na 
základě individuální 
žádosti. 
 
Máte právo kdykoli vznést 
námitku proti zpracování 
vašich osobních údajů na 
základě oprávněného 
zájmu. 

během etického 
řízení získat další 
informace.  

zpracovávané osobní 
údaje související s 
etickým řízením 
vymazány do 60 dnů 
od ukončení etického 
řízení, pokud tyto 
údaje nejsou nezbytné 
pro jiné účely v Ariba 
doméně MOL. 
 
Pokud po etickém 
řízení dojde k dalším 
postupům (např. 
pokud je zahájeno 
soudní řízení proti 
oznamovateli, který 
podal nepravdivé 
oznámení, nebo proti 
osobě, proti níž 
směřovalo oznámení a 
která porušila etické 
zásady, nebo je 
zahájeno soudní řízení 
proti společnosti MOL 
Plc. a/nebo členům 
Skupiny MOL), mohou 
být veškeré údaje 
týkající se etického 
řízení zpracovávány až 
do definitivního 
ukončení zahájeného 
řízení. 

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 
 
Vzhledem k tomu, že etická 
pravidla a postupy jsou 
upraveny odděleně pro Skupinu 
MOL a Skupinu INA, vystupují 
společnosti Skupiny MOL jako 
společní správci a společnosti 
Skupiny INA při etickém řízení 
jako společní správci. 
 

 

Název a popis zpracování údajů: 
Uplatňování právních nároků 
společnosti MOL Plc. a členů 
Skupiny MOL vůči smluvním 
partnerům a potenciálním 
smluvnm partnerům 
registrovaným na Ariba doméně 
MOL. To zahrnuje např. obranu v 
právních sporech a řízeních z 
moci úřední zahájených subjekty 
údajů v souvislosti s Ariba 
doménou MOL nebo podle čl. 17 
odst. 3 písm. e) GDPR. 
 
Účel zpracování údajů: 
Obrana před právními nároky 
smluvních partnerů a podávání 
žalob na smluvního partnera v 
jakékoli formě soudního řízení 
(občanskoprávní, správní atd.). 
 

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - 
zpracování je nezbytné pro 
oprávněné zájmy správce 
údajů: uplatňování 
právních nároků a úspěšná 
obrana v případném 
soudním nebo úředním 
řízení (např. soudní řízení 
zahájené společností MOL 
Plc. a/nebo členy Skupiny 
MOL nebo smluvním 
partnerem, správní nebo 
mimosoudní řízení atd.). 
 
Byl proveden balanční test 
oprávněného zájmu. Další 
informace o provedených 
balančních testech vám 
můžeme poskytnout na 
základě individuální 
žádosti. 
 

Osobní údaje 
potřebné k 
uplatnění právních 
nároků správce 
údajů týkajících se 
smluvních partnerů 
a potenciálních 
smluvních partnerů 
registrovaných v Síti 
a na Ariba doméně 
MOL. 

Pokud jsou osobní 
údaje potřebné k 
uplatnění právních 
nároků nebo k obraně 
proti jakýmkoli 
občanskoprávním 
nárokům, doba 
zpracování údajů je 
doba nezbytná k 
vedení řízení a do 
definitivního ukončení 
takového řízení nebo 
dosažení oprávněného 
zájmu jinými 
prostředky (např. 
uzavřením 
mimosoudního 
vyrovnání). 

Soudy a/nebo jiné příslušné 
orgány, před kterými probíhá 
soudní řízení. 
 
Externí právní poradci na 
základě  smlouvy o poskytování 
právního poradenství mohou 
mít při plnění svých úkolů 
přístup k osobním údajům 
zpracovávaným v Ariba doméně 
MOL. 
Externí právní poradci jsou 
samostatní správci. 

MOL IT&Digital GBS 
Kft. – poskytování 
služeb podpory IT 
společnosti MOL 
Plc. a členům 
Skupiny MOL 
souvisejících s Ariba 
doménou MOL 

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


 

 

Společnost MOL Plc. a členové 
Skupiny MOL vystupují v rámci 
právních postupů jako 
samostatní správci údajů. 
 

Máte právo kdykoli vznést 
námitku proti zpracování 
vašich osobních údajů na 
základě oprávněného 
zájmu. 

 

Jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, webová stránka (kde jsou k dispozici oznámení o ochraně osobních údajů) a e-mailová adresa správců 

údajů: 

MOL Plc. a členové Skupiny MOL: 

 

FER Tűzoltóság Ltd. Olajmunkás u. 2. 2443 Százhalombatta 
DIČ: 14516412-2-13 
Tel.: +36 23 551 115 
Webová stránka: http://www.fer.hu/index.html  
E-mail: fer@fer.hu  

Geoinform Ltd. Kőrösi út 43. 5000 Szolnok,  
DIČ: 11262891-4-16 
Tel.: +36 56 520 611 
Webová stránka: http://www.geoinform.hu/hu/  
E-mail: info@geoinform.hu  

MOL Petrochemicals Co. Ltd. Vegyészek útja 1. 3581 Tiszaújváros 
DIČ: 10725759-4-05 
Tel.: +36 49 522 222 
Webová stránka: https://mol.hu/hu/molrol/a-mol-petrolkemiarol/  
E-mail: ugyfelszolgalat@mol.hu  

MOL Plc. Október huszonharmadika u. 18. 1117 Budapešť 
DIČ: 10625790-4-44 
Tel.: +36 1 209 0000 
Webová stránka: https://mol.hu/hu/  
E-mail: 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 Ltd. Fő utca 21. 2931 Almásfüzitő 
DIČ: 12517606-4-11 
Tel.: +36 80 201 296 
Webová stránka: https://mol.hu/hu/kenoanyag-esautoapolas/  
E-mail: kenoanyag@mol.hu  

MOL Romania Petroleum Products 
SRL 

Str. Daniel Danielopolu, č. 4-6, Sector 1, Bukurešť 
DIČ: RO7745470 
Tel.: +40 21 2048500 
Webová stránka: https://molromania.ro/ro/  
E-mail: receptie.bucuresti@molromania.ro  

Petrolszolg Plc. Olajmunkás út 2. 2440 Százhalombatta 
DIČ: 11071462-4-44 
Tel.: +36 23 551 217 
Webová stránka: http://petrolszolg.hu/hu/  
E-mail: petrolszolg@petrolszolg.hu  

MOL Austria Handels GmbH A-1020 Vídeň, Walcherstraße 11a 
DIČ: ATU14187208 
Webová stránka: https://molaustria.at/at/ 
E-mail: office@molaustria.at  

Roth Heizöle GmbH A-8054 Seiersberg 
DIČ: ATU54751503 
Webová stránka: https://www.roth.at/ 
E-mail: sales@roth.at  

MOL Germany GmbH D-80333 Mnichov, Ottostraße 5 
DIČ: DE 129417254 
Webová stránka: https://molgermany.de/  
E-mail: office-muc@molgermany.de  

https://mol.hu/hu/kenoanyag-esautoapolas/
mailto:kenoanyag@mol.hu
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https://molaustria.at/at/
mailto:office@molaustria.at
https://www.roth.at/
mailto:sales@roth.at
https://molgermany.de/
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MOL Pakistan Oil & Gas CO. B.V. Muiderstraat 1, 1011 PZ Amsterdam, Nizozemsko 
https://molgroup.info/en/our-business/exploration-and-production/pakistan  

• Společnosti skupiny INA (také členové Skupiny MOL): 

INA, d.d. Avenija Većeslava Holjevca 10, p.p. 555, 10 020 Záhřeb 
OIB: 27759560625 
Tel.: +385 0800 1112 
Webová stránka: https://www.ina.hr/ 
E-mail: ina-besplatni.telefon@ina.hr 
 

INA MAZIVA d.o.o. Radnička cesta 175, 10 000 Záhřeb,  
OIB: 63988426425 
Tel.: +3851 2412 000 
Webová stránka: https://www.ina-maziva.hr/ 
E-mail: ina.maziva@ina.hr 
 

HOSTIN, d.o.o. Barčićeva 8, 10 000 Záhřeb 
OIB: 48094042121 
Tel.: +3851 4592210 
Webová stránka: https://www.hostin.hr/ 
E-mail: e-postaHOSTIN@ina.hr 
 

CROSCO, d.o.o. Ulica grada Vukovara 18, 10 000 Záhřeb  
OIB: 15538072333 
Tel.: +385 1 3652 333 
Webová stránka: https://crosco.com/hr/ 
E-mail: info@crosco.hr 
 

STSI, d.o.o. Lovinčićeva 4, 10 000 Záhřeb 
OIB: 99172175603 
Tel.: +385 1 238 11 22  
Webová stránka: https://stsi.hr/  

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/
https://molonline.sharepoint.com/sites/molceskoo365grp/MOL%20esko/CORPORATE/CORP_Legal/PROCUREMENT/ARIBA/Privacy%20notice/info@crosco.hr
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E-mail: uprava@stsi.hr 
 

PLAVI TIM, d.o.o. Ulica grada Vukovara 18, 10 000 Záhřeb  
OIB: 11651581989 
Tel.: +3851 459 2328  
Webová stránka: https://plavitim.hr/  
E-mail: plavitim@plavitim.hr 
 

TOP RAČUNOVODSTVO SERVISI, d.o.o. Savska cesta 41, 10 000 Záhřeb 
OIB: 64603058187 
Tel.: +3851 6451 300 
Webová stránka: https://trs.hr/ 
E-mail: Info-trs@trs.ina.hr  
 

INA MALOPRODAJNI SERVISI, d.o.o. Barčićeva ulica 9, 10 000 Záhřeb 
OIB: 88722350183 
E-mail: e-postaINAMS@ina.hr  
 

CROPLIN, d.o.o. Avenija Većeslava Holjevca 10, 10 020 Záhřeb 
OIB: 35570445777 
Tel.: +385 1 2225640 
E-mail: croplin@ina.hr, e-postacroplin@ina.hr  
 

INA VATROGASNI SERVISI, d.o.o. Ante Kovačića 1, 44 000 Sisak 
OIB: 62233903176 
Tel.: +385 (44) 511 115,  
Webová stránka: https://www.inavatrogasniservisi.hr/ 
E-mail: inavatrogasniservisi@ina.hr  
 

HOLDINA, d.o.o. Sarajevo Holdina, d.o.o. Sarajevo, Azize Šaćirbegović 4b, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
Tel.: 00387 33 723 900 
Webová stránka: https://www.holdina.ba/ 
E-mail: besplatni.telefon@holdina.ba 
 

ENERGOPETROL, d.d. Sarajevo Energopetrol d.d., Sarajevo, Azize Šaćirbegović br 4-b, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina 

mailto:uprava@stsi.hr
https://plavitim.hr/
mailto:plavitim@plavitim.hr
https://trs.hr/
mailto:Info-trs@trs.ina.hr
https://molonline.sharepoint.com/sites/molceskoo365grp/MOL%20esko/CORPORATE/CORP_Legal/PROCUREMENT/ARIBA/Privacy%20notice/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 
Webová stránka: http://www.energopetrol.ba/ 
 

ROTARY Co. Ltd. Nagykanizsa ROTARY DRILLING COMPANY LIMITED, 8800 Nagykanizsa, Erzsebet ter 22. 
P.O.B. 351 MAĎARSKO 
Tel.: 00-36-20-315-6321 
Webová stránka: https://www.rotarydrilling.hu/ 
E-mail: posta@rotarydrilling.hu 
 

•  Společnosti skupiny SLOVNAFT (také členové Skupiny MOL):  
 

SLOVNAFT, a.s.   Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovensko  
IČO: 31 322 832 
IČ DPH/DIČ: SK2020372640 
Tel.: +421 2 4055 1111 
E-mail: info@slovnaft.sk  
Webová stránka: www.slovnaft.sk 

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s. Vlčie hrdlo, P.O. BOX 52, 820 03 Bratislava 23, Slovensko 
IČO/ID: 31 356 915 
IČ DPH/DIČ: SK2020329245 
Tel.: +421 2 4055 8726 
E-mail: mao@mao.slovnaft.sk  
Webová stránka: 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 Bratislava, Slovensko 
IČO/ID: 31 385 915 
IČ DPH/DIČ: SK2020330114 
Tel.: + 421 2 4020 0209, + 421 2 4020 0201 
E-mail: sntrans@trans.slovnaft.sk 
Webová stránka: 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, Slovensko 

IČO/ID: 35 691 310 

IČ DPH/DIČ: SK2020331423 

http://www.energopetrol.ba/
https://www.rotarydrilling.hu/
mailto:posta@rotarydrilling.hu
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http://www.slovnaft.sk/
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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/


 

 

Tel.: + 421  2 4055 8951 

E-mail: info@vurup.sk 

Webová stránka: 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, Slovensko 

IČO/ID: 52 377 857 

IČ DPH/DIČ: SK2121003610 

Webová stránka: 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, Slovensko 

IČO/ID: 31 399 134 

IČ DPH/DIČ: SK2020306508 

Webová stránka: 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, Slovensko 
IČO/ID: 51 632 187 
IČ DPH/DIČ: SK2120727664 

Zväz pro skladovanie zásob, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovensko 
IČO/ID: 36 366 862 
IČ DPH/DIČ: SK2022195076 
Webová stránka: 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, Slovensko 

IČO/ID: 31 674 518 

IČ DPH/DIČ: SK2020508028 

Webová stránka: http://www.sws.sk/index.php/sk/ 

 
MOL Česká republika, s.r.o. IČO: 49450301,  
 se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 96735; 

  www.molcesko.cz; info@molcesko.cz  

SLOVNAFT Polska S.A. Ul. Wadowicka 6, 30-415 Krakov 
DIČ PL6761816480 

mailto:info@vurup.sk
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Webová stránka: www.slovnaft.pl  
E-mail: info@slovnaft.pl 
Tel.: +48 12 299-10-00 

 

Společnost MOL Plc. a členové Skupiny MOL jsou považováni za společné správce údajů týkajících se vytvoření databáze potenciálních smluvních 

partnerů a smluvních partnerů registrovaných v Ariba doméně MOL a provádění procesu kvalifikace smluvních partnerů. Účel a rozsah zpracování 

údajů určujeme společně a za zpracování údajů neseme společnou odpovědnost. Používáme jednotnou databázi smluvních partnerů a 

potenciálních smluvních partnerů registrovaných v Ariba doméně MOL, která našim smluvních partnerům umožňuje účastnit se výběrových řízení 

společnosti MOL Plc. a kteréhokoliv člena Skupiny MOL na jediné platformě pod jediným identifikačním číslem a v jediném a jednotném 

kvalifikačním procesu. V důsledku toho připadá na nás a naše smluvní partnery méně administrativních činností. Řídíme se touto společnou 

Informací o o zpracování osobních údajů. 

Společnosti Skupiny MOL (kromě členů Skupiny INA) se označují jako společní správci údajů, pokud jde o provádění etických postupů týkajících se 

smluvních partnerů a potenciálních smluvních partnerů registrovaných v Ariba doméně MOL. Společnosti skupiny INA jsou považovány za společné 

správce údajů, pokud jde o provádění etických postupů týkajících se smluvních partnerů a potenciálních smluvních partnerů registrovaných v Ariba 

doméně MOL. 

Společnost MOL Plc. a členové Skupiny MOL  jsou považovány za samostatné správce, pokud jde o soudní a jiná řízení týkající se smluvních partnerů 

a potenciálních smluvních partnerů v souvislosti s jejich registrací na Ariba doméně MOL. 

Společnost SAP Ariba je považována za samostatného správce, pokud jde o informace o vztazích se smluvními partnery (např. fakturační informace 

a kontaktní údaje), které společnost SAP Ariba získá, když se smluvní partner zaregistruje v Síti Ariba nebo ve službách Ariba Discovery. Společnost 

SAP Ariba určuje účel a rozsah zpracování údajů samostatně a je odpovědná pouze za vlastní činnost zpracování údajů. Správce údajů uplatňuje 

své vlastní oznámení o ochraně osobních údajů. Povinnosti společnosti SAP Ariba jako správce osobních údajů smluvních partnerů jsou uvedeny v 

zásadách ochrany osobních údajů společnosti SAP Ariba, které naleznete na adrese http://www.ariba.com/legal/privacy-policy. 

Externí právní poradci jsou považováni za samostatné správce údajů, přičemž účel a rozsah zpracování údajů určují samostatně a odpovídají pouze 
za vlastní činnost zpracování údajů. Správce údajů uplatňuje své vlastní oznámení o ochraně osobních údajů. 

Soudy a/nebo jiné příslušné orgány, u nichž probíhá soudní či jiné řízení, vystupují při zpracování osobních údajů v rámci soudního řízení v rozsahu 
svých pravomocí jako samostatní správci údajů. 

Kontaktní osoba(y) správce údajů: 

Jméno a kontaktní údaje pověřence(ů) pro ochranu osobních údajů / osoby odpovědné za ochranu osobních údajů správce údajů:  

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


 

 

Pro společnosti Skupiny MOL v užším slova smyslu (včetně MOL Pakistan a MOL AT): dpo@mol.hu 
Pro Mol Rumunsko datepersonale@molromania.ro 
Pro společnosti Skupiny INA szop@ina.hr 
Pro společnosti Skupiny Slovnaft: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk 
Pro MOL Česká republika, s.r.o.: gdprcz@molcesko.cz 
Pro SLOVNAFT Polska S.A. wojciech.mrozek@slovnaft.pl  

Osoby u správce údajů, které mají právo na přístup k údajům (podle účelu zpracování údajů): 

Vytvoření databáze smluvních partnerů a 
potenciálních smluvních partnerů registrovaných v 
Ariba doméně MOL a provádění procesu 
kvalifikace smluvních partnerů 

Správci společnosti SAP Ariba a zaměstnanci společnosti MOL Plc. a členů Skupiny MOL, 
jejichž pracovní náplň a role vyžaduje, aby prováděli proces kvalifikace smluvních 
partnerů a spravovali údaje smluvních partnerů v Ariba doméně MOL. 
 

Provádění etického řízení: Členové etické komise a příslušní zaměstnanci odpovědní za etické řízení budou mít 
přístup k údajům potřebným k provedení etického řízení. 
 

Uplatňování nároků: 
 

Přístup k údajům potřebným k provedení soudního řízení mohou mít právní oddělení a 
pověření zaměstnanci dotčené organizační jednotky společnosti MOL Plc. nebo člena 
Skupiny MOL, kteří se účastní soudního řízení. 
 

 

Jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, webové stránky (kde jsou k dispozici oznámení o ochraně osobních údajů) a e-mailová adresa 

zpracovatele(ů) údajů a dalších příjemců z řad správců údajů: 

MOL IT & Digital GBS Kft. (se sídlem: 1117 Budapešť, Budafoki út 79.; e-mail: ITU@mol.hu); telefonní číslo: +36-70-373-2005;) 

Ariba Inc., zastoupená společností SAP Hungary Kft. 1031 Budapešť Záhony utca 7. Jako poskytovatel cloudových služeb, v nichž je Ariba doména 
MOL uložena, působí společnost SAP Ariba jako zpracovatel osobních údajů zpracovávaných společností MOL Plc. a členy Skupiny MOL v Ariba 
doméně MOL. Datové centrum, kde jsou uložena data zpracovaná v Ariba doméně MOL, se nachází v EU. 

Osoby u zpracovatele údajů, které mají právo na přístup k údajům:  

MOL IT & Digital GBS Kft.: zaměstnanci odpovědní za poskytování podpory IT systémů. 

SAP Ariba: zaměstnanci odpovědní za údržbu cloudových služeb poskytovaných společnosti MOL Plc. a členům Skupiny MOL. 

mailto:dpo@mol.hu
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Zpracování citlivých osobních údajů za účelem uvedeným v tomto oznámení o ochraně osobních údajů:  

V Ariba doméně MOL nejsou zpracovávány žádné citlivé osobní údaje. 

Předávání osobních údajů do třetích zemí:  

HOLDINA, d.o.o. Sarajevo a ENERGOPETROL d.d. Sarajevo sídlí v Bosně a Hercegovině a MOL Pakistan Oil & Gas CO. BV sídlí v Pákistánu,  přičemž 

obě tyto země se pro účely GDPR považují za třetí zemi. Přístup k Síti Ariba a Ariba doméně MOL od těchto společností se považuje za předání 

osobních údajů do třetí země. Odpovídající ochrana požadovaná kapitolou V. články 44-50 GDPR je zajištěna použitím standardních smluvních 

doložek mezi společností MOL Plc. a členy Skupiny MOL a po jejich přijetí závaznými podnikovými pravidly Skupiny MOL. Více informací o předávání 

osobních údajů do třetích zemí získáte, pokud se obrátíte na správce údajů na výše uvedených e-mailových adresách. 

Automatizované rozhodování, včetně profilování, informace týkající se použitého postupu, jakož i význam a předpokládané důsledků 

takového zpracování pro subjekt údajů: 

Neprovádí se žádné automatické rozhodování, včetně profilování. 

Opatření k zabezpečení ochrany údajů 

Systém řízení bezpečnosti informací Zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zavedením zásad, procesů, popisů procesů, 
organizačních struktur, softwarových a hardwarových funkcí. 

Fyzický přístup Zajištění fyzické ochrany majetku společnosti MOL Plc. a členů Skupiny MOL obsahujícího osobní údaje. 

Logický přístup Zajištění, aby k údajům používaným společností MOL Plc. a členy Skupiny MOL měli přístup pouze 
schválení a oprávnění uživatelé. 

Přístup k datům Zajištění, aby k údajům společnosti MOL Plc. a členů Skupiny MOL měli přístup pouze oprávnění 
uživatelé Ariba domény MOL. 

Předávání/ukládání/výmaz údajů Zajištění, aby informace společnosti MOL Plc. a členů Skupiny MOL nebyly při přenosu nebo ukládání 
přenášeny, čteny, upravovány nebo mazány neoprávněnou osobou. Kromě toho musí být údaje 
společnosti MOL Plc. a členů Skupiny MOL neprodleně vymazány, jakmile pomine účel jejich 
zpracování. 

Důvěrnost a integrita Zajištění, aby údaje společnosti MOL Plc. a členů Skupiny MOL byly důvěrné a aktuální a aby byla 
zachována jejich integrita. 

Dostupnost Zajištění, aby data společnosti MOL Plc. a členů Skupiny MOL byla chráněna před náhodným zničením 
nebo ztrátou, a v případě takové události byl zajištěn včasný přístup k příslušným datům společnosti 
MOL Plc. a členů Skupiny MOL a jejich obnova. 



 

 

Oddělení údajů Zajištění, aby se s údaji společnosti MOL Plc. a členů Skupiny MOL nakládalo odděleně od ostatních 
údajů klientů. 

Řízení incidentů V případě jakéhokoli porušení zabezpečení údajů společnosti MOL Plc. a členů Skupiny MOL bude 
účinek porušení minimalizován a vlastníci informací společnosti MOL Plc. a členů Skupiny MOL budou 
neprodleně informováni. 

Audit Zajištění, aby zpracovatel pravidelně testoval, zkoumal a vyhodnocoval účinnost výše uvedených 
technických a organizačních opatření. 

 

Vaše práva na ochranu údajů: 

Nařízení GDPR obsahuje podrobné informace o vašich právech na ochranu osobních údajů, možnostech nápravy a jejich omezeních (zejména články 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79 a 82 GDPR). Kdykoli můžete požádat o informace o zpracovávaných osobních údajích, můžete požádat o 

opravu a výmaz svých osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování, dále můžete vznést námitku proti zpracování údajů na základě 

oprávněného zájmu a proti zasílání zpráv přímého marketingu a máte právo na přenositelnost údajů. Níže shrnujeme nejdůležitější ustanovení. 

Právo na informace: 

Pokud správce údajů zpracovává vaše osobní údaje, musí vám poskytnout informace o údajích, které se vás týkají, a to i bez vaší zvláštní žádosti, 

včetně hlavních charakteristik zpracování údajů, jako je účel, důvody a doba trvání kontroly, jméno a adresa správce údajů a jeho zástupce, příjemci 

osobních údajů (v případě předávání údajů do třetích zemí s uvedením odpovídajících a vhodných záruk), oprávněné zájmy správce údajů a/nebo 

třetích stran v případě zpracování údajů na základě oprávněného zájmu, dále vaše práva na ochranu údajů a možnosti uplatnění právních 

prostředků nápravy (včetně práva podat stížnost u dozorového úřadu) v případě, že jste dosud neměli všechny tyto informace k dispozici. V případě 

automatizovaného rozhodování nebo profilování musí být subjekt údajů srozumitelně informován o jeho logice, jakož i o významu a 

předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. Správce údajů vám poskytuje výše uvedené informace tím, že vám 

zpřístupňuje toto oznámení o ochraně osobních údajů. 

Právo na přístup: 

Máte právo získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a pokud zpracovávány jsou, získáte přístup 

k osobním údajům a k určitým informacím souvisejícím se zpracováním údajů, jako je účel zpracování údajů, kategorie zpracovávaných osobních 

údajů, příjemci osobních údajů, (plánovaná) doba trvání zpracování údajů, práva subjektu údajů na ochranu údajů a možnosti uplatnění opravných 

prostředků (včetně práva podat stížnost u dozorového úřadu), dále informace o zdroji údajů, pokud jsou získávány od subjektu údajů. Na vaši 



 

 

žádost vám správce poskytne kopii vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Za další kopie na vaši žádost může správce účtovat 

přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Správce 

údajů vám po obdržení vaší žádosti poskytne informace o možnosti, postupu, případných nákladech a dalších podrobnostech poskytnutí kopie.  

V případě automatizovaného rozhodování a profilování má subjekt údajů přístup k následujícím informacím: použitou logiku, jakož i význam a 

předpokládané důsledky takového zpracování pro subjekt údajů. 

Právo na opravu: 

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte 

právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Právo na výmaz: 

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez 

zbytečného odkladu vymazat, pokud jsou dány určité důvody nebo podmínky. Správce údajů je mimo jiné povinen vymazat vaše osobní údaje na 

vaši žádost, například pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; pokud odvoláte svůj 

souhlas, na němž je zpracování založeno, a pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování; pokud byly osobní údaje zpracovány 

nezákonně; nebo pokud vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; pokud musí být osobní 

údaje vymazány pro splnění právní povinnosti v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; nebo pokud byly osobní údaje 

shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.  

Právo na omezení zpracování: 

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: 

(a)  popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

(b)  zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; 

(c)  správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

(d)  vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody. 



 

 

Pokud bylo zpracování omezeno kvůli výše uvedeným důvodům, jsou tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s vaším 

souhlasem nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo 

z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu. 

 Před zrušením omezení zpracování vás správce informuje. 

Právo na přenositelnost údajů: 

 Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu 

a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by vám správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud: 

(a)  je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy (jejíž jste smluvní stranou); a 

(b) zpracování se provádí automatizovaně. 

Při uplatňování práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce jinému, je-li to technicky 

proveditelné. 

Právem na přenositelnost údajů nejsou dotčena ustanovení upravující právo na výmaz a dále jím nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody 

jiných osob. 

Právo na vznesení námitky: 

 Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je 

založeno na oprávněných zájmech správce údajů. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro 

zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Jak uplatnit svá práva: 

Správce poskytne informace o opatřeních přijatých na základě vaší žádosti založené na výše uvedených právech bez zbytečného odkladu a v každém 

případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 

dva měsíce. Správce vás informuje o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento 

odklad.  Pokud správce nepřijme opatření na základě vaší žádosti, informuje vás neprodleně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti, o 

důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů a domáhat se soudní ochrany 

v příslušných zemích - viz tabulka v „Příloze č. 2: Příslušné dozorové orgány pro ochranu údajů a jurisdikce v případě porušení práv pro všechny 

příslušné země společností Skupiny MOL, které používají Ariba doménu MOL“. 



 

 

 

V případě porušení vašich práv můžete podat žalobu k soudu. Akce spadá do jurisdikce příslušné země, jak je uvedeno v tabulce „Přílohy č. 2: 

Příslušné dozorové orgány pro ochranu údajů a jurisdikce v případě porušení práv pro všechny příslušné země společností Skupiny MOL, které 

používají Ariba doménu MOL“. Na žádost subjektu údajů může být žaloba podána k soudu příslušnému podle bydliště nebo místa pobytu subjektu 

údajů. Soud může správci údajů nařídit, aby poskytl informace, opravil, zablokoval nebo vymazal dotčené údaje, zrušil rozhodnutí přijaté 

prostřednictvím systémů automatizovaného zpracování údajů a vyhověl námitce subjektu údajů. Soud může nařídit zveřejnění svého rozhodnutí s 

uvedením identifikace správce údajů nebo jiných správců údajů a spáchaného porušení předpisů. 

Dotčený správce údajů odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou subjektu údajů v důsledku nezákonného zpracování nebo porušením požadavků 

na zabezpečení údajů. Pokud kterýkoli správce údajů poruší práva subjektu údajů týkající se osobnosti v důsledku nezákonného zpracování nebo 

porušením požadavků na zabezpečení údajů, je subjekt údajů oprávněn požadovat náhradu od kteréhokoli správce údajů, kteří působí ve vztahu 

společných správců (společnost MOL Pls. nebo některý z členů Skupiny MOL). Subjekty údajů mají právo požadovat náhradu škody od společných 

správců úplně stejným způsobem jako od jakéhokoli samostatného správce. Správce údajů může být zproštěn odpovědnosti za škodu nebo 

zaplacení náhrady škody, pokud prokáže, že škoda byla způsobena nebo že porušení práv subjektu údajů týkajících se osobnosti lze přičíst 

nevyhnutelným důvodům, které nemohl ovlivnit. 

Náhrada škody se nevyplácí a náhradu nelze požadovat, pokud škoda byla způsobena úmyslným nebo nedbalostním jednáním subjektu údajů nebo 

pokud je porušení osobnostních práv způsobeno úmyslným nebo nedbalostním jednáním subjektu údajů. 

   



 

 

Příloha č. 1: Seznam společností Skupiny MOL, které používají Síť Ariba MOL a Ariba doménu MOL 
 

Společnosti Skupiny MOL: 

 

• FER Tűzoltóság Ltd. 

• Geoinform Ltd. 

• MOL Petrochemicals Co. Ltd. 

• MOL Plc. 

• MOL-LUB Ltd. 

• MOL Romania PP Srl. 

• Petrolszolg Plc. 

• MOL Austria Handels GmbH 

• Roth Heizöle GmbH 

• MOL Germany GmbH 

• MOL Pakistan Oil and Gas Co. B.V. 

 

Společnosti skupiny INA (také členové Skupiny MOL): 

 

• CROSCO, d.o.o.  Záhřeb 

• ENERGOPETROL, d.d. Sarajevo 

• HOLDINA, d.o.o. Sarajevo 

• HOSTIN, d.o.o.  Záhřeb 

• INA MALOPRODAJNI SERVISI, d.o.o. Záhřeb  

• INA, d.d. Záhřeb 

• INA MAZIVA d.o.o. Záhřeb  

• INA VATROGASNI SERVISI, d.o.o. Sisak 

• PLAVI TIM, d.o.o. Záhřeb 

• ROTARY Co. Ltd. Nagykanizsa 

• STSI, d.o.o. Záhřeb 

• TOP RAČUNOVODSTVO SERVISI, d.o.o. Záhřeb  

• CROPLIN, d.o.o. Záhřeb  



 

 

• HOSTIN, d.o.o. Záhřeb 

 

Společnosti skupiny Slovnaft (také členové Skupiny MOL): 

• 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 pro skladovanie zásob, a.s.    

• SWS spol., s. r.o.      

• Slovnaft Polska SA    
 

Společnost MOL Česká republika (také člen Skupiny MOL): 

• MOL Česká republika, s.r.o. 
 

 

  



 

 

Příloha č. 2: Příslušné dozorové orgány pro ochranu údajů a jurisdikce v případě porušení práv pro 

všechny příslušné společnosti Skupiny MOL, které používají Síť Ariba MOL 
 

Země Příslušný dozorový úřad pro ochranu údajů Soudní příslušnost v případě porušení práv 

Chorvatsko Agencija za zaštitu osobnih podataka (Chorvatská agentura pro ochranu 
osobních údajů), krátce: “AZOP”; Selska cesta 136, HR - 10 000 Záhřeb, 
Chorvatsko, Tel: + 385 (0)1 4609-000, Fax: +385 (0)1 4609-099, e-mail: 
azop@azop.hr, webová stránka: http://www.azop.hr 

Městské soudy v Chorvatsku 

Rumunsko Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal (Národní dozorový úřad pro zpracování osobních údajů, 
krátce: “ANSPDCP”), adresa: 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, webová stránka: 
https://www.dataprotection.ro/. 

Obecné soudy podle rumunského procesního 
občanského zákoníku 

Maďarsko Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Národní úřad 
pro ochranu údajů a svobodu informací) krátce „NAIH“; 1055 Budapešť, 
Falk Miksa utca 9-11., Adresa: 1373 Budapešť, poštovní schránka 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, webová stránka: 
http://naih.hu/ 

Soudní příslušnost Törvényszék (obecný soud) v 
Maďarsku 

Slovensko Úřad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Úřad pro 
ochranu osobních údajů Slovenské republiky), krátce „OPDP“; 820 07 
Bratislava 27, Hraničná 12, Slovenská republika, Tel:  +421 /2/ 3231 
3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webová stránka: 
https://dataprotection.gov.sk 

Obecné soudy podle slovenského procesního 
občanského zákoníku 

Česká republika Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „UOOU“), se sídlem na 
adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: 
posta@uoou.cz, tel: +420 234 665 111 

Obecné soudy podle českého občanského soudního 
řádu 

Rakousko Datenschutzbehörde, krátce „DSB“, Barichgasse 40-42, 1030 Vídeň, E-
mail https://www.dsb.gv.at/, Tel. +43 1 52 152-0 

Krajský soud podle rakouského zákona o občanském 
soudním řízení  



 

 

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

Obecný soud podle německého zákona o občanském 
soudním řízení 

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

Soudní příslušnost má obecný - okresní soud.  Takové 
řízení může být zahájeno u příslušného soudu v místě, 
kde má společnost, její správce nebo zpracovatel sídlo v 
Polsku.   

Pákistán Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Národní úřad 
pro ochranu údajů a svobodu informací) krátce „NAIH“; 1055 Budapešť, 
Falk Miksa utca 9-11., Adresa: 1373 Budapešť, poštovní schránka 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, webová stránka: 
http://naih.hu/ 

Soudní příslušnost Törvényszék (obecný soud) v 
Maďarsku 
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