
 

 

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DLA SAP ARIBA 
 

MOL Plc. i jej Podmioty Stowarzyszone1  korzystają z platformy cyfrowej SAP Ariba (dalej: „Sieć Ariba”) jako rozwiązania do współpracy w zakresie 
zamówień i łańcucha dostaw.  

Aby móc uczestniczyć w procesach zamówień z MOL Plc. i jej Podmiotami Stowarzyszonymi, dostawcy muszą zarejestrować się w Sieci Ariba, a 

następnie w Domenie Ariba MOL. Domena Ariba MOL jest interfejsem SAP Ariba używanym przez firmę MOL Plc. i jej Podmioty Stowarzyszone. 

Używamy Sieci Ariba i Domeny Ariba MOL do kontaktowania się z naszymi dostawcami oraz potencjalnymi dostawcami, którzy przechodzą przez 
proces rejestracji i kwalifikacji, a następnie proces zamówień i zarządzania kontraktami, wszystko odbywa się na jednej platformie. 

Sieć Ariba to platforma do współpracy w ramach B2B przeznaczona do współpracy biznesowej z dostawcami będącymi osobami 

prawnymi/przedsiębiorcami. Za pośrednictwem Sieci Ariba i Domeny Ariba MOL otrzymujemy od naszych dostawców dokumenty i informacje 

zawierające dane osobowe (w szczególności o osobach wchodzących w skład zarządu spółek – podmioty zarejestrowane w KRS, udziałowcach 

spółek oraz informacje o dostawcach będących osobami fizycznymi - podmioty zarejestrowane w CEIDG). 

Ponieważ dane osobowe osób fizycznych są chronione na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 (dalej: „RODO”), 

niniejsza Informacja o ochronie prywatności jest przeznaczona dla osób, których dane osobowe będą przetwarzane w Domenie Ariba MOL, a które 

są przekazywane przez dostawców i potencjalnych dostawców za pośrednictwem Sieci Ariba. 

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności wyjaśnia powód przetwarzania danych osobowych, sposób gromadzenia, przetwarzania i zapewniania 

ochrony wszystkich dostarczonych danych osobowych, sposób wykorzystania tych informacji oraz prawa przysługujące użytkownikowi w związku 

z danymi osobowymi. Określa ona również dane kontaktowe Administratorów, u których użytkownicy mogą wykonywać swoje prawa w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz wskazuje właściwych inspektorów ochrony danych osobowych. 

MOL Plc. i jej Podmioty Stowarzyszone działają jako współadministratorzy danych przy tworzeniu bazy danych dostawców i potencjalnych 

dostawców oraz przy przetwarzaniu danych osobowych w procesie rejestracji i kwalifikacji dostawców za pośrednictwem  Domeny Ariba MOL. 

Zgodnie z art. 26 RODO, jeżeli Administratorzy określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, są oni „współadministratorami danych”. 

W praktyce oznacza to, że muszą oni w drodze porozumienia w przejrzysty sposób określić swoją odpowiedzialność związaną z obowiązkami 

wynikającymi z RODO, w szczególności w odniesieniu do operacji przetwarzania danych oraz swoich obowiązków w zakresie ochrony tych , . 

Porozumienie to musi należycie odzwierciedlać role i relacje współadministratorów. Przedmiot porozumienia jest udostępniany osobom, których 

 
1 Czasowniki w liczbie mnogiej odnoszą się do wspólnych działań podejmowanych przez MOL Plc. I jej Podmioty Stowarzyszone.  



 

 

dane dotyczą. Osoby, których dane dotyczą, mogą wykonywać swoje prawa na mocy RODO w odniesieniu do i przeciwko każdemu 

Administratorowi, tj. każdej spółce Grupy MOL lub Grupy INA. 

 

Opis i cel przetwarzania danych 
osobowych 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 
osobowych 

Zakres i źródło 
przetwarzanych 
danych osobowych 

Okres trwania 
przetwarzania danych 
osobowych 

Podmioty mające dostęp do 
danych osobowych 

Administrator i 
jego działalność w 
zakresie 
przetwarzania 
danych 

Opis czynności przetwarzania 
danych: 
Bazy danych zostały stworzone 
dla potencjalnych dostawców i 
dostawców MOL Plc. oraz jej 
Podmiotów Stowarzyszonych, 
którzy rejestrują się w Domenie 
Ariba MOL w związku z 
przeprowadzaniem procesu 
rejestracji i kwalifikacji 
dostawców. 
 
Cel przetwarzania danych: 
Baza danych dostawców 
zarejestrowanych w Domenie 
Ariba MOL jest wykorzystywana 
do celów komunikacji między 
MOL Plc. i jej Podmiotami 
Stowarzyszonymi a dostawcami 
podczas realizacji procesów 
zakupowych i w związku z 
wykonywaniem innych 
czynności wynikających ze 
stosunków umownych. 
 

Dla przedsiębiorców 
prowadzących 
jednoosobową działalność 
gospodarczą: Artykuł 6 ust. 
1 pkt li. b RODO - 
przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania 
umowy między MOL Plc. i 
jej Podmiotami 
Stowarzyszonymi a 
dostawcą lub w celu 
podjęcia działań na żądanie 
potencjalnego dostawcy 
przed zawarciem umowy. 
 
Dla osób rejestrujących się 
w imieniu firmy oraz innych 
osób, których dane 
osobowe zawarte są w 
dokumentacji dostarczonej 
przez dostawców w 
procesie rejestracji i 
kwalifikacji: art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO - przetwarzanie jest 
niezbędne dla 

Zakres 
przetwarzanych 
danych osobowych: 
Imię, nazwisko, 
adres e-mail i numer 
telefonu 
przedsiębiorcy lub 
osoby kontaktowej. 
Siedziba w 
przypadku 
jednoosobowej 
działalności 
gospodarczej, dane 
bankowe w 
przypadku 
jednoosobowej 
działalności 
gospodarczej, NIP i 
NIP UE w przypadku 
jednoosobowej 
działalności 
gospodarczej, 
struktura 
własnościowa, 
zarząd spółki, liczba 

Jeżeli osoba 
kontaktowa dostawcy 
jest nieaktywna przez 
30 dni od daty 
ostatniego logowania, 
jej dane są usuwane . 
Jeżeli osoba 
kontaktowa dostawcy 
zostanie 
reaktywowana przed 
upływem 30 dni od 
dnia ostatniego 
logowania, to 
reaktywowany rekord 
dostawcy będzie 
zawierał dane 
kontaktowe tego 
dostawcy. Jeżeli 
dostawca zostanie 
reaktywowany po 
upływie 30 dni od 
ostatniego logowania, 
dane kontaktowe 
muszą zostać 
ponownie pozyskane. 

Zewnętrzni doradcy prawni 
działający na podstawie umowy o 
doradztwo mogą mieć dostęp do 
danych osobowych 
przetwarzanych w Domenie Ariba 
MOL podczas wykonywania 
swoich zadań. 
Zewnętrzni doradcy prawni są 
odrębnymi administratorami 
danych. 

MOL IT&Digital GBS 
Kft. - świadczy na 
rzecz firmy MOL Plc. 
i jej Podmiotów 
Stowarzyszonych 
usług wsparcia 
informatycznego 
związanych z 
Domeną Ariba MOL 
 
Ariba Inc. 
reprezentowana 
przez SAP Hungary 
Kft. 1031 Budapest 
Záhony utca 7. 
(dalej: „SAP Ariba”) 
świadczy usług SAP 
Ariba w chmurze na 
rzecz firmy MOL Plc. 
i jej Podmiotów 
Stowarzyszonych.  



 

 

Celem kwalifikacji dostawców 
zarejestrowanych w Domenie 
Ariba MOL jest ustalenie, czy 
dostawca kwalifikuje się do 
procesu zakupowego i 
udzielenia zamówienia, tj. czy 
dostawca spełnia kryteria i 
standardy finansowe, etyczne, 
zgodności, prawne, 
przeciwdziałania oszustwom 
oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy przewidziane przez 
wewnętrzne regulacje Grupy 
MOL i Grupy INA. 

uzasadnionych interesów 
Administratora i 
dostawców: komunikacja z 
dostawcami i 
przeprowadzanie procesu 
kwalifikacji dostawców. 
Dokumentacja dostarczona 
w tym procesie może 
zawierać dane osobowe 
(takie jak w szczególności 
dane dyrektora lub 
udziałowca) i służy jako 
dowód zakwalifikowania 
dostawców do udziału w 
procesie zakupowym. 
 
Przeprowadzono test 
proporcjonalności 
dotyczący prawnie 
uzasadnionego interesu. 
Więcej informacji na temat 
przeprowadzonych testów 
proporcjonalności jest 
udzielanych na 
indywidualne życzenie. 
 
W każdej chwili mają 
Państwo prawo do 
wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania 
Państwa danych 
osobowych w oparciu o 
uzasadniony interes. 
 

pracowników w 
przypadku 
jednoosobowej 
działalności 
gospodarczej.  
 
Źródło danych: 
dostarczone przez 
dostawcę, tj. osobę 
kontaktową 
dostawcy 

 
Dane osobowe 
zebrane podczas 
procesu rejestracji i 
kwalifikacji dostawcy 
są przechowywane 
przez okres trwania 
stosunku umownego z 
dostawcą. Po 
wygaśnięciu/rozwiąza
niu umowy dane te są 
przechowywane przez 
okres 3 lat, co wynika z 
terminu 
przedawnienia 
roszczeń z tytułu 
zawieranych umowów.  



 

 

Opis czynności przetwarzania 
danych: 
Potencjalni dostawcy i dostawcy 
są zobowiązani do 
przestrzegania Kodeksu Etyki 
Grupy MOL i/lub Kodeksu Etyki 
Grupy INA. Mogą oni podlegać 
procedurze etycznej Grupy MOL 
/ Grupy INA w przypadku 
zgłoszenia naruszenia Kodeksu 
Etycznego Grupy MOL i/lub 
Kodeksu Etycznego Grupy INA. 
Podczas procedury etycznej 
dane osobowe dostępne w 
Domenie Ariba Mol mogą być 
przetwarzane przez Radę Etyki 
Grupy MOL / Komisję Etyki 
Grupy INA w zakresie 
niezbędnym do realizacji 
procedury etycznej i zgodnie z 
zasadami procedury etycznej 
Grupy MOL i Grupy INA. 
 
Cel przetwarzania danych: 
Celem przetwarzania danych 
jest ustalenie, czy doszło do 
naruszenia zasad i norm w 
zakresie niezbędnym do 
realizacji procedury etycznej i 
zgodnie z zasadami procedury 
etycznej Grupy MOL i/lub Grupy 
INA.Zasady etyki w Grupie MOL 
są regulowane przez „Kodeks 
etyki i postępowania 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO - 
przetwarzanie jest 
niezbędne ze względu na 
uzasadnione interesy 
Administratora danych: 
zapewnienie zasad, 
zachowań i postępowania, 
które tworzą etyczną 
kulturę, operacje i relacje 
biznesowe zgodnie ze 
wszystkimi przepisami 
prawa i regulacjami 
wewnętrznymi. Grupa 
MOL i Grupa INA oczekują 
od swoich dostawców 
przestrzegania 
najwyższych standardów 
etyki biznesowej, 
zalecanych przez Kodeks 
Etyki Grupy MOL i Kodeks 
Etyki Grupy INA. W związku 
z tym, w przypadku 
zgłoszenia naruszenia 
zasad etyki, wszczynana 
jest procedura etyczna w 
celu ustalenia, czy doszło 
do naruszenia i czy 
wymagane jest podjęcie 
środków przeciwko 
dostawcy (takich jak 
ostrzeżenie lub 
rozwiązanie umowy) lub 
potencjalnemu dostawcy 

Dane osobowe 
niezbędne do 
realizacji procedury 
etycznej, takie jak 
informacje 
dotyczące 
działalności 
gospodarczej 
przedsiębiorcy, 
dane kontaktowe, 
za pomocą których 
można uzyskać 
dalsze informacje w 
trakcie procedury 
etycznej.  

Jeśli na podstawie 
procedury etycznej 
zostanie ustalone, że 
zgłoszenie naruszenia 
było bezpodstawne, 
lub w przypadkach, w 
których po 
przeprowadzeniu 
procedury etycznej nie 
miały miejsca dalsze 
kroki prawne (działania 
lub roszczenia), 
przetwarzane dane 
osobowe związane z 
procedurą etyczną są 
usuwane w ciągu 60 
dni od zakończenia 
procedury etycznej, 
chyba że dane te są 
niezbędne do innych 
celów w Domenie 
Ariba MOL. 
 
Jeżeli po 
przeprowadzeniu 
procedury etycznej 
mają miejsce dalsze 
kroki prawne (np. 
podejmowane są 
działania prawne 
przeciwko osobie 
składającej raport, 
która złożyła fałszywy 
raport lub osobie 

- MOL IT&Digital GBS 
Kft. świadczy na 
rzecz MOL Plc. i jej 
Podmiotów 
Stowarzyszonych 
usług wsparcia 
informatycznego 
związanych z 
Domeną Ariba MOL 



 

 

biznesowego”, „Kodeks 
postępowania partnera 
biznesowego” oraz „Zasady 
proceduralne Komisji Etyki” 
(zwane dalej łącznie „Kodeksem 
etyki Grupy MOL”), które są 
dostępne pod następującym 
linkiem: 
https://mol.hu/hu/molrol/etika-
es-megfeleles/etika/. Kodeks 
Etyki Grupy INA jest dostępny 
pod następującym linkiem: 
https://www.ina.hr/wp-
content/uploads/2020/01/ina-
group-code-of-ethics-web-
1.pdf. 
 
Ponieważ zasady i procedury 
etyki są regulowane oddzielnie 
dla Grupy MOL i Grupy INA, 
spółki Grupy MOL działają jako 
współAdministratorzy, a spółki 
Grupy INA działają jako 
współAdministratorzy procedur 
etyki. 
 

(takich jak wykluczenie z 
procesu zakupowego). 
 
Przeprowadzono test 
proporcjonalności 
dotyczący prawnie 
uzasadnionego interesu. 
Więcej informacji na temat 
przeprowadzonych testów 
proporcjonalności jest 
udzielanych na 
indywidualne życzenie. 
 
W każdej chwili mają 
Państwo prawo do 
wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania 
Państwa danych 
osobowych w oparciu o 
uzasadniony interes. 
 

składającej raport, 
która naruszyła zasady 
etyczne, lub 
podejmowane są 
działania prawne 
przeciwko MOL Plc. 
i/lub jej Podmiotom 
Stowarzyszonym), 
wszelkie dane 
związane z procedurą 
etyczną mogą być 
przetwarzane do czasu 
ostatecznego 
zakończenia 
rozpoczętej procedury. 

Nazwa i opis przetwarzania 
danych: 
Dochodzenie roszczeń prawnych 
przez MOL Plc. i jej Podmioty 
Stowarzyszone w stosunku do 
dostawców i potencjalnych 
dostawców zarejestrowanych w 
Domenie Ariba MOL, obejmuje 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - 
przetwarzanie jest 
niezbędne dla 
uzasadnionych interesów 
Administratora: 
dochodzenie roszczeń 
prawnych i skuteczna 
obrona w potencjalnych 

Dane osobowe 
niezbędne do 
dochodzenia 
roszczeń prawnych 
przez 
Administratora w 
stosunku do 
dostawców i 

Jeżeli dane osobowe są 
potrzebne do 
dochodzenia roszczeń 
prawnych lub obrony 
przed roszczeniami 
cywilnoprawnymi, 
okres przetwarzania 
danych to czas 

Sądy i/lub inne właściwe organy, 
przed którymi toczy się 
postępowanie sądowe. 
 
Zewnętrzni doradcy prawni 
działający na podstawie umowy 
o doradztwo mogą mieć dostęp 
do danych osobowych 

MOL IT&Digital GBS 
Kft. - świadczenie na 
rzecz firmy MOL Plc. 
i jej Podmiotów 
Stowarzyszonych 
usług wsparcia 
informatycznego 

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


 

 

tom.in. obronę w sporach 
sądowych i postępowaniach 
przed właściwymi organami 
wszczętych przez podmioty, 
których dane są przetwarzane w 
związku z korzystaniem z 
Domeny Ariba MOL lub na mocy 
art. 17 ust. 3 pkt e RODO. 
 
Cel przetwarzania danych: 
Obrona przed roszczeniami 
prawnymi dostawców i 
inicjowanie roszczeń przeciwko 
dostawcom, w każdej formie 
postępowania (cywilne, 
administracyjne, itp.). 
 
MOL Plc. i jej Podmioty 
Stowarzyszone występują w 
procedurach prawnych jako 
odrębni Administratorzy 
danych. 
 

postępowaniach przed 
sądami lub innymi 
właściwymi organami (np. 
postępowanie sądowe 
wszczęte przez MOL Plc. 
i/lub jej Podmioty 
Stowarzyszone lub 
dostawcę, postępowanie 
administracyjne lub 
pozasądowe itp.) 
 
Przeprowadzono test 
proporcjonalności 
dotyczący prawnie 
uzasadnionego interesu. 
Więcej informacji na temat 
przeprowadzonych testów 
proporcjonalności  jest 
udzielanych na 
indywidualne życzenie. 
 
W każdej chwili mają 
Państwo prawo do 
wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania 
Państwa danych 
osobowych w oparciu o 
uzasadniony interes. 

potencjalnych 
dostawców 
zarejestrowanych w 
Domenie Ariba 
MOL. 

niezbędny do 
przeprowadzenia 
postępowania 
(postępowań) oraz do 
czasu ostatecznego 
zakończenia takiego 
postępowania lub 
realizacji prawnie 
uzasadnionego 
interesu w inny sposób 
(np. zawarcia ugody 
pozasądowej). 

przetwarzanych w Domenie 
Ariba MOL podczas 
wykonywania swoich zadań. 
Zewnętrzni doradcy prawni są 
odrębnymi administratorami 
danych. 

związanych z 
Domeną Ariba MOL  

 

Nazwa, adres pocztowy, numer telefonu, strona internetowa (na której dostępne są informacje o ochronie prywatności) oraz adres e-mail 

Administratorów: 

MOL Plc. i jej Podmioty Stowarzyszone: 



 

 

 

 

Spółki Grupy MOL 

 

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

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

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

MOL Plc. Október huszonharmadika u. 18. 1117 Budapest 
VAT: 10625790-4-44 
Tel: +36 1 209 0000 
Strona internetowa: https://mol.hu/hu/  
E-mail: ugyfelszolgalat@mol.hu  

MOL-LUB Ltd. Fő utca 21. 2931 Almásfüzitő 
VAT: 12517606-4-11 
Tel: +36 80 201 296 
Strona internetowa: https://mol.hu/hu/kenoanyag-esautoapolas/  
E-mail: kenoanyag@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
https://mol.hu/hu/kenoanyag-esautoapolas/
mailto:kenoanyag@mol.hu


 

 

MOL Romania Petroleum Products 
SRL 

Str. Daniel Danielopolu, Nr. 4-6, Sector 1, Bucuresti 
VAT: RO7745470 
Tel: +40 21 2048500 
Strona internetowa: https://molromania.ro/ro/  
E-mail: receptie.bucuresti@molromania.ro  

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

MOL Austria Handels GmbH A-1020 Vienna, Walcherstraße 11a 
VAT: ATU14187208 
WEB: https://molaustria.at/at/ 
E-mail: office@molaustria.at  

Roth Heizöle GmbH A-8054 Seiersberg 
VAT: ATU54751503 
WEB: https://www.roth.at/ 
E-mail: sales@roth.at  

MOL Germany GmbH D-80333 Munich, Ottostraße 5 
VAT: DE 129417254 
WEB: https://molgermany.de/  
E-mail: office-muc@molgermany.de  

MOL Pakistan Oil & Gas CO. B.V. Muiderstraat 1, 1011 PZ Amsterdam, Netherlands 
https://molgroup.info/en/our-business/exploration-and-production/pakistan  

• Spółki Grupy INA: 

INA d.d. Avenija Većeslava Holjevca 10, p.p. 555, 10 020 Zagreb 

https://molromania.ro/ro/
mailto:receptie.bucuresti@molromania.ro
http://petrolszolg.hu/hu/
mailto:petrolszolg@petrolszolg.hu
https://molaustria.at/at/
mailto:office@molaustria.at
https://www.roth.at/
mailto:sales@roth.at
https://molgermany.de/
mailto:office-muc@molgermany.de
https://molgroup.info/en/our-business/exploration-and-production/pakistan


 

 

OIB: 27759560625 
Tel: +385 0800 1112 
Strona internetowa: https://www.ina.hr/ 
E-mail: ina-besplatni.telefon@ina.hr 
 

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

HOSTIN d.o.o. Barčićeva 8, 10000 Zagreb 
OIB: 48094042121 
Tel: +3851 4592210 
Strona internetowa: https://www.hostin.hr/ 
E-mail: e-postaHOSTIN@ina.hr 
 

CROSCO, d.o.o. Ulica grada Vukovara 18, 10000 Zagreb  
OIB: 15538072333 
Tel: +385 1 3652 333 
Strona internetowa: https://crosco.com/hr/ 
E-mail: info@crosco.hr 
 

STSI d.o.o. Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb 
OIB: 99172175603 
Tel: +385 1 238 11 22  
Strona internetowa: https://stsi.hr/  
E-mail: uprava@stsi.hr 
 

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

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
https://stsi.hr/
mailto:uprava@stsi.hr
https://plavitim.hr/
mailto:plavitim@plavitim.hr


 

 

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

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

CROPLIN, d.o.o. Avenija Većeslava Holjevca 10, 10 020 Zagreb 
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,  
Strona internetowa: https://www.inavatrogasniservisi.hr/ 
E-mail: inavatrogasniservisi@ina.hr  
 

HOLDINA, d.o.o. Sarajevo Holdina d.o.o. Sarajevo, Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
Tel: 00387 33 723 900 
Strona internetowa: 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 i Hercegovina 
Tel: +387 (0)33 723 900 
Strona internetowa: http://www.energopetrol.ba/ 
 

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

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


 

 

 
 

 

•  Spółki  Grupy SLOVNAFT:  
 

SLOVNAFT, a.s., 
  

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,  Slovakia  
IČO: 31 322 832 
IČ DPH/VAT: SK2020372640 
Tel: +421 2 4055 1111 
E-mail: info@slovnaft.sk  
Strona internetowa: www.slovnaft.sk 

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

IČO/ID: 35 691 310 

IČ DPH/VAT: SK2020331423 

Tel: + 421  2 4055 8951 

E-mail: info@vurup.sk 

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

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/
mailto:info@vurup.sk
https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/vurup-a-s/
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,  Slovakia 

IČO/ID: 52 377 857 

IČ DPH/VAT: SK2121003610 

Strona internetowa: 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,  Slovakia 

IČO/ID: 31 399 134 

IČ DPH/VAT: SK2020306508 

Strona internetowa: 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,  Slovakia 
IČO/ID: 51 632 187 
IČ DPH/VAT: SK2120727664 

Zväz pre skladovanie zásob, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,  Slovakia 
IČO/ID: 36 366 862 
IČ DPH/VAT: SK2022195076 
Strona internetowa: 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, Slovakia 

IČO/ID: 31 674 518 

IČ DPH/VAT: SK2020508028 

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

 
MOL Česká republika, s.r.o. ID No.: 49450301,  
 with its registered office at Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic,  
 entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file number C 96735; 

  www.molcesko.cz; info@molcesko.cz  

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

 

https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/mol-it-digital-gbs-slovakia-s-r-o/
https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/mol-it-digital-gbs-slovakia-s-r-o/
https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/mol-gbs-slovakia-s-r-o/
https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/mol-gbs-slovakia-s-r-o/
https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/zvaez-pre-skladovanie-zasob-a-s/
https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/zvaez-pre-skladovanie-zasob-a-s/
http://www.sws.sk/index.php/sk/
http://www.molcesko.cz/
http://www.slovnaft.pl/
mailto:info@slovnaft.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

MOL Plc. i jej Podmioty Stowarzyszone są uważane za współadministratorów danych w zakresie tworzenia bazy danych potencjalnych dostawców 

i dostawców zarejestrowanych w Domenie Ariba MOL oraz przeprowadzania procesu kwalifikacji dostawców. Wspólnie określają cel i zakres 

przetwarzania danych i wspólnie ponoszą odpowiedzialność za przetwarzanie danych. Korzystają z jednej bazy danych dostawców i potencjalnych 

dostawców zarejestrowanej w Domenie Ariba MOL, co umożliwia dostawcom udział w procesach zakupowych dla MOL Plc. i dowolnego z jej 

Podmiotów Stowarzyszonych na jednej platformie pod jednym numerem identyfikacyjnym oraz jednym i ujednoliconym procesem kwalifikacji. W 

rezultacie zoptymalizowano ilość czynność, które muszą podejmować MOL i Plc. i jej Podmioty Stowarzyszone oraz dostawcy w związku z procesem 

zakupowym. W związku z powyższym przekazano niniejszą wspólną Informację o ochronie prywatności. 

Spółki  grupy MOL są uważane za współadministratorów danych w zakresie realizacji procedur etycznych dotyczących dostawców i potencjalnych 

dostawców zarejestrowanych w Domenie Ariba MOL. Spółki należące do grupy INA są uznawane za współadministratorów danych w zakresie 

realizacji procedur etycznych dotyczących dostawców i potencjalnych dostawców zarejestrowanych w Domenie Ariba MOL. 

MOL Plc. i jej Podmioty Stowarzyszone są uważane za odrębnych Administratorów w zakresie procedur prawnych dotyczących dostawców i 

potencjalnych dostawców zarejestrowanych w Domenie Ariba MOL. 

SAP Ariba jest uważana za odrębnego Administratora w odniesieniu do informacji o współpracy z klientami (np. informacji rozliczeniowych i danych 

kontaktowych) uzyskanych przez SAP Ariba w momencie rejestracji dostawcy w Sieci Ariba lub usługach Ariba Discovery. SAP Ariba odrębnie określa 

cel i zakres przetwarzania danych oraz ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania związane z przetwarzaniem danych. Administrator 

stosuje własną informację o ochronie prywatności. Zakres odpowiedzialności firmy SAP Ariba jako Administratora w odniesieniu do informacji o 

współpracy z klientami jest wyjaśniony w polityce prywatności firmy SAP Ariba, którą można znaleźć pod adresem 

http://www.ariba.com/legal/privacy-policy. 

Zewnętrzni doradcy prawni są uznawani za odrębnych Administratorów, którzy oddzielnie określają cel i zakres przetwarzania danych oraz 
ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania związane z przetwarzaniem danych. Administrator stosuje własną informację o ochronie 
danych osobowych. 

Sądy lub inne właściwe organy, przed którymi toczy się postępowanie sądowe, działają jako odrębni Administratorzy danych, gdy przetwarzają 
dane osobowe w postępowaniu sądowym w zakresie swoich uprawnień. 



 

 

Osoba(-y) kontaktowa(-e) Administratora(-ów): 

Nazwisko i dane kontaktowe inspektora(-ów) ochrony danych Administratora / osoby odpowiedzialnej za ochronę danych:  

Dla spółek Grupy MOL (w tym MOL Pakistan i MOL AT): dpo@mol.hu 
W imieniu Mol Rumunia datepersonale@molromania.ro 
Dla spółek Grupy INA szop@ina.hr 
Dla spółek Grupy Slovnaft: zodpovednaosobaRODO@slovnaft.sk 
Dla MOL Česká republika, s.r.o. : RODOcz@molcesko.cz 
Dla SLOVNAFT Polska S.A.  

Osoby upoważnione do dostępu do danych (ze względu na cele przetwarzania danych) u Administratora:  

Stworzenie bazy danych dostawców i 
potencjalnych dostawców zarejestrowanych w 
Domenie Ariba MOL oraz przeprowadzenie 
procesu kwalifikacji dostawców 

Administratorzy SAP Ariba i pracownicy MOL Plc. i jej Podmiotów Stowarzyszonych, 
których zakres obowiązków i rola wymagają przeprowadzenia procesu kwalifikacji 
dostawców i zarządzania danymi dostawców w Domenie Ariba MOL. 
 

Przeprowadzenie procedury etycznej: Członkowie komisji etycznej i urzędnicy ds. etyki będą mieli dostęp do danych 
niezbędnych do przeprowadzenia procedury etycznej. 
 

Dochodzenie roszczeń prawnych: 
 

Osoby wchodzące w skład organów i upoważnieni pracownicy danej jednostki 
organizacyjnej MOL Plc. lub jej Podmiotów Stowarzyszonych uczestniczący w 
postępowaniach przed sądami lub właściwymi organami mogą mieć dostęp do danych 
wymaganych do przeprowadzenia takich postępowań prawnego. 
 

 

Nazwa, adres pocztowy, numer telefonu, strona internetowa (na której dostępne są informacje o polityce prywatności) oraz adres e-mail 

podmiotu(-ów) przetwarzającego(-ych) dane oraz innego(-ych) odbiorcy(-ów) danych: 

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

Ariba Inc. reprezentowana przez SAP Hungary Kft. 1031 Budapest Záhony utca 7. Jako dostawca usług w chmurze, w której przechowywana jest 
Domena Ariba MOL, SAP Ariba występuje jako przetwarzający dane w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez MOL Plc. i jej 
Podmioty Stowarzyszone w Domenie Ariba MOL. Centrum danych, w którym przechowywane są dane przetwarzane w Domenie Ariba MOL, 
znajduje się w UE. 

mailto:dpo@mol.hu
mailto:szop@ina.hr


 

 

Osoby upoważnione do dostępu do danych w podmiotach przetwarzających dane: :  

MOL IT & Digital GBS Kft. : pracownicy odpowiedzialni za zapewnienie wsparcia dla systemów IT. 

SAP Ariba: pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie usług w chmurze świadczonych na rzecz MOL Plc. i jej Podmiotów Stowarzyszonych. 

Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności:  

W Domenie Ariba MOL nie są przetwarzane żadne wrażliwe dane osobowe. 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:  

HOLDINA, d.o.o. Sarajevo i ENERGOPETROL d.d. Sarajevo (znajdująca się w Bośni i Hercegowinie) oraz  MOL Pakistan Oil & Gas CO. B.V. (znajdująca 

się w Pakistanie) są uznawane za państwa trzecie w zakresie RODO. Uzyskanie dostępu do Sieci Ariba i Domeny Ariba MOL od tych podmiotów 

kwalifikuje się jako przekazanie danych osobowych do kraju trzeciego. Odpowiednią ochronę wymaganą przez rozdział V. art. 44-50 RODO zapewnia 

stosowanie standardowych klauzul umownych między MOL Plc. i jej Podmiotami Stowarzyszonymi, a po ich przyjęciu - wiążących zasad 

korporacyjnych Grupy MOL. Więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych do krajów trzecich można uzyskać kontaktując się z 

Administratorami na adresy e-mail podane powyżej. 

Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, istotne informacje na temat zastosowanego systemu, jak również 

znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą: 

Nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Środki bezpieczeństwa danych osobowych 

System zarządzania 
bezpieczeństwem informacji 

Zapewnienie poufności, integralności i dostępności informacji organizacyjnych poprzez wdrożenie 
polityk, procesów, opisów procesów, struktur organizacyjnych, funkcji oprogramowania i sprzętu. 

Dostęp fizyczny Zapewnienie fizycznej ochrony nośników informacji należących do MOL Plc. i jej Podmiotów 
Stowarzyszonych. 

Dostęp systemowy Zapewnienie, że tylko zatwierdzeni i autoryzowani użytkownicy mają dostęp do danych używanych przez 
MOL Plc. i jej Podmioty Stowarzyszone. 

Dostęp do danych Zapewnienie, że dostęp do danych MOL Plc. i jej Podmiotów Stowarzyszonych mają wyłącznie 
autoryzowani użytkownicy Domeny Ariba MOL. 

Przekazywanie/ przechowywanie/ 
usuwanie danych 

 Zapewnienie, że informacje korporacyjne MOL Plc. i jej Podmiotów Stowarzyszonych nie są 
przekazywane, odczytywane, modyfikowane lub usuwane przez osoby nieupoważnione podczas ich 



 

 

przekazywania lub przechowywania. Ponadto, dane MOL Plc. i jej Podmiotów Stowarzyszonych muszą 
być usuwane niezwłocznie po ustaniu celu przetwarzania. 

Poufność i integralność Zapewnienie, że dane korporacyjne MOL Plc. i jej Podmiotów Stowarzyszonych są poufne i aktualne, a 
także zachowują integralność. 

Dostępność Zapewnieni ochrony danych MOL Plc. i jej Podmiotów Stowarzyszonych przed przypadkowym 
zniszczeniem lub utratą, a w przypadku takiego zdarzenia, zapewnienie terminowego dostęp do 
odpowiednich danych MOL Plc. i jej Podmiotów Stowarzyszonych oraz ich odzyskanie. 

Rozdzielanie danych  Zapewnienie, że dane MOL Plc. i jej Podmiotów Stowarzyszonych są traktowane oddzielnie od innych 
danych klienta. 

Zarządzanie incydentami W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Informacji korporacyjnych MOL Plc. i jej Podmiotów 
Stowarzyszonych, skutki naruszenia zostaną zminimalizowane, a właściciele Informacji korporacyjnych 
MOL Plc. i jej Podmiotów Stowarzyszonych zostaną niezwłocznie powiadomieni. 

Audyt Zapewnienie, że podmiot przetwarzający okresowo testuje, bada i ocenia skuteczność środków 
technicznych i organizacyjnych opisanych powyżej. 

 

Twoje prawa do ochrony danych: 

RODO zawiera szczegółowo Państwa prawa do ochrony danych, możliwości dochodzenia środków prawnych oraz ich ograniczenia (w szczególności 

w art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79 i 82 RODO). W każdej chwili mogą Państwo zażądać informacji o przetwarzanych danych osobowych, 

mogą Państwo zażądać sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, ponadto mogą Państwo sprzeciwić 

się przetwarzaniu danych w oparciu o uzasadniony interes oraz sprzeciwić się wysyłaniu wiadomości marketingowych, a także mają Państwo prawo 

do przenoszenia danych. Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych przepisów. 

Prawo do informacji: 

Jeśli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, musi dostarczyć Państwu informacje dotyczące danych odnoszących się do Państwa - nawet 

bez Państwa specjalnego wniosku w tej sprawie - w tym informacje o  głównych cechach przetwarzania danych, takich jak cel, podstawy i czas 

przetwarzania, nazwisko i adres Administratora i jego przedstawiciela, odbiorców danych osobowych (w przypadku przekazywania danych do 

krajów trzecich, wskazanie odpowiednich gwarancji), uzasadnione interesy Administratora i/lub stron trzecich w przypadku przetwarzania danych 

w oparciu o uzasadniony interes. Ponadto  Administrator przekazuje informacje o Państwa prawie do ochrony danych i możliwości poszukiwania 

środków prawnych (w tym prawo do złożenia skargi do właściwego organu), w przypadku gdy nie otrzymali Państwo jeszcze wszystkich tych 

informacji. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania osoba, której dane dotyczą, musi zostać poinformowana w 



 

 

zrozumiały sposób o zastosowanym systemie, jak również o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której 

dane dotyczą. Administrator udziela wyżej wymienionych informacji poprzez udostępnienie niniejszej informacji o ochronie danych osobowych. 

 

Prawo dostępu: 

Mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a w razie potrzeby dostępu do 

danych osobowych oraz do informacji związanych z przetwarzaniem danych, takich jak cel przetwarzania danych osobowych, kategorie 

przetwarzanych danych osobowych, odbiorcy danych osobowych, przewidziany czas przetwarzania danych, prawo podmiotu danych do ochrony 

danych oraz możliwości wniesienia środka prawnego (w tym prawo do wniesienia skargi do właściwego organu), a także informacji o źródle danych, 

jeżeli zostały one uzyskane od osoby, której dane dotyczą. Na Państwa żądanie Administrator dostarczy kopię Państwa danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie dalsze kopie, o które się Państwo zwrócą, Administrator może pobrać rozsądną opłatę opartą na kosztach 

administracyjnych. Prawo do uzyskania kopii nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Administrator po otrzymaniu Państwa 

wniosku udziela informacji o możliwości, procedurze, ewentualnych kosztach i innych szczegółach związanych z dostarczeniem kopii.  

W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania osoba, której dane dotyczą, ma dostęp do następujących informacji: 

zastosowany system, jak również znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

Prawo do sprostowania: 

Mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które Państwa 

dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie 

dodatkowego oświadczenia. 

Prawo do usunięcia danych: 

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a Administrator ma obowiązek 

usunięcia tych danych bez, jeżeli istnieją ku temu określone podstawy lub warunki. Ponadto Administrator jest zobowiązany do usunięcia Państwa 

danych osobowych na Państwa żądanie, np. jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub 

są przetwarzane w inny sposób; jeżeli wycofają Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie, oraz jeżeli nie ma innej podstawy prawnej dla 

przetwarzania; jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub jeżeli wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma 

nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania; jeżeli dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z prawnego 



 

 

obowiązku przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; lub jeżeli dane 

osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: 

Mają Państwo prawo do uzyskania od AAdministratora ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności: 

(a)  prawidłowość danych osobowych została przez Państwa zakwestionowana, przez okres umożliwiający AAdministratorowi sprawdzenie 

prawidłowości danych osobowych; 

(b)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając jednocześnie ograniczenia ich 

przetwarzania; 

(c)  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez Państwa do ustalenia, wykonania lub 

obrony roszczeń prawnych; 

(d)  wnieśli  Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy Administratora są nadrzędne wobec 

Państwa prawnie uzasadnionego interesu . 

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi powodami, takie dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, są 

przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje Państwa o tym fakcie. 

Prawo do przenoszenia danych: 

 Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu 

Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dane osobowe zostały dostarczone, w przypadku gdy: 

(a)  przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie lub na wykonaniu umowy (której są Państwo stroną); oraz 

(b) przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany. 



 

 

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, mają Państwo prawo do bezpośredniego przekazywania danych osobowych od jednego 

Administratora do drugiego, o ile jest to technicznie możliwe. 

Prawo do przenoszenia danych pozostaje bez uszczerbku dla przepisów regulujących prawo do usunięcia danych, a ponadto nie może mieć 

negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób. 

Prawo do sprzeciwu: 

 Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją)wobec przetwarzania 

Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Administrator nie będzie już 

przetwarzał danych osobowych, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa 

interesów, praw i wolności lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. 

Jak korzystać ze swoich praw: 

Administrator udziela informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem opartym na wyżej wymienionych prawach bez zbędnej zwłoki, a w 

każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony o dwa kolejne miesiące, biorąc 

pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Administrator informuje Państwa o każdym takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania 

wniosku, podając powody opóźnienia. Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z Państwa żądaniem, informuje Państwa niezwłocznie, 

najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania, o przyczynach niepodjęcia działań oraz o możliwości złożenia skargi do właściwego 

organu nadzorczego ds. ochrony danych i skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej w odpowiednich krajach - patrz tabela w Załączniku Nr 

2:„Właściwe organy nadzorujące ochronę danych osobowych oraz jurysdykcja w przypadku naruszenia prawa dla wszystkich krajów Spółek Grupy 

MOL korzystających z Domeny Ariba MOL”. 

 

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Państwa praw mogą Państwo wystąpić na drogę sądową. Powództwo podlega jurysdykcji sądu 

odpowiedniego kraju, zgodnie z tabelą w Załączniku nr 2: „Właściwe organy nadzorujące ochronę danych osobowych oraz jurysdykcja w przypadku 

naruszenia prawa dla wszystkich krajów Spółek Grupy MOL korzystających z Domeny Ariba MOL”. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, 

powództwo może zostać wniesione do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której dane dotyczą. Sąd może 

nakazać Administratorowi dostarczenie informacji, sprostowanie, zablokowanie lub usunięcie danych, o których mowa, unieważnienie decyzji 

podjętej za pomocą systemów automatycznego przetwarzania danych, uznanie sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Sąd może zarządzić 

publikację swojej decyzji, wskazując tożsamość Administratora lub innych Administratorów oraz popełnione naruszenie. 



 

 

Administrator ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobie, której dane dotyczą, w wyniku niezgodnego z prawem 

przetwarzania danych lub naruszenia wymogów bezpieczeństwa danych. W przypadku naruszenia przez Administratora praw osoby, której dane 

dotyczą w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania lub naruszenia wymogów bezpieczeństwa danych, osoba, której dane dotyczą, jest 

uprawniona do żądania przywrócenia stanu poprzedniego od każdego Administratora pozostającego w stosunku współadministracji (MOL Pls. lub 

jej Podmiotu Stowarzyszonego). Osoby, których dane dotyczą są uprawnione do żądania odszkodowania od współadministratorów w dokładnie 

taki sam sposób jak od jedynego Administratora. Administrator może być zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej lub z obowiązku 

naprawienia szkody, jeżeli udowodni, że szkoda została spowodowana lub naruszenie praw osoby, której dane dotyczą, odnoszących się do 

osobowości, wynika z nieuniknionych przyczyn pozostających poza jego kontrolą. 

Nie wypłaca się odszkodowania i nie można żądać przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli szkoda została spowodowana przez osobę, której dane 

dotyczą, lub naruszenie jej praw osobistych wynika z umyślnego lub nieumyślnego działania tej osoby. 

   



 

 

Załącznik Nr 1: Lista Spółek Grupy MOL korzystających z Domeny Ariba MOL 
 

Spółki Grupy MOL: 

 

• FER Tűzoltóság Ltd. 

• Geoinform Ltd. 

• MOL Petrochemicals Co. Ltd. 

• MOL Plc. 

• MOL-LUB Sp. z o.o. 

• MOL Romania PP Srl. 

• Petrolszolg Plc. 

• MOL Austria Handels GmbH 

• Roth Heizöle GmbH 

• MOL Germany GmbH 

• MOL Pakistan Oil and Gas Co. B.V. 

 

Spółki Grupy INA (należące również do Grupy MOL): 

 

• CROSCO, d.o.o. Zagrzeb 

• ENERGOPETROL d.d. Sarajewo 

• HOLDINA, d.o.o. Sarajewo 

• HOSTIN, d.o.o. Zagrzeb 

• INA MALOPRODAJNI SERVISI d.o.o. Zagrzeb  

• INA, d.d. Zagrzeb 

• INA MAZIVA d.o.o. Zagrzeb  

• INA VATROGASNI SERVISI d.o.o. Sisak 

• PLAVI TIM d.o.o. Zagrzeb 

• ROTARY Co. Ltd. Nagykanizsa 

• STSI d.o.o. Zagrzeb 

• TOP RAČUNOVODSTVO SERVISI d.o.o. Zagrzeb  

• CROPLIN, d.o.o. Zagrzeb  



 

 

• HOSTIN, d.o.o. Zagrzeb 

 

Spółki Grupy Slovnaft (również należące do Grupy 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 pre skladovanie zásob, a.s.    

• SWS spol. s r.o.      

• Slovnaft Polska SA    
 

Spółka MOL Česká republika (również członek spółek Grupy MOL): 

• MOL Česká republika, s.r.o. 
 

 

  



 

 

Załącznik Nr 2: Właściwe organy nadzorujące ochronę danych osobowych oraz jurysdykcja 

w przypadku naruszenia prawa dla wszystkich krajów Spółek Grupy MOL korzystających z Domeny 

Ariba MOL  
 

Kraj Właściwy organ nadzorczy ds. ochrony danych Jurysdykcja w przypadku naruszenia praw 

Chorwacja Agencija za zaštitu osobnih podataka (Croatian Personal Data 
Protection Agency), w skrócie: „AZOP”; Selska cesta 136, HR - 10 000 
Zagrzeb, Chorwacja, Tel: + 385 (0)1 4609-000, Fax: +385 (0)1 4609-099, 
e-mail: azop@azop.hr, strona internetowa: http://www.azop.hr 

sądy gminne w Chorwacji 

Rumunia Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal (Krajowy Organ Nadzoru nad Przetwarzaniem Danych 
Osobowych, w skrócie: „ANSPDCP”), adres: 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, strona 
internetowa: https://www.dataprotection.ro/. 

Sądy powszechne według rumuńskiego kodeksu 
cywilnego proceduralnego 

Węgry Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Krajowy Urząd 
ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji) w skrócie „NAIH”; 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11, adres: 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, strona internetowa: 
http://naih.hu/. 

Właściwość Törvényszék (Sądu) na Węgrzech 

Słowacja Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Urząd Ochrony 
Danych Osobowych Republiki Słowackiej), w skrócie „OPDP”; 820 07 
Bratislava 27, Hraničná 12, Republika Słowacka, Tel: +421 /2/ 3231 
3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: 
https://dataprotection.gov.sk 

Sądy powszechne według słowackiego kodeksu 
cywilnego proceduralnego 

Czechy Urząd Ochrony Danych Osobowych (w skrócie „UOOU”), z siedzibą pod 
adresem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, Republika Czeska, e-mail: 
posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111 

Sądy powszechne według czeskiego kodeksu cywilnego 
proceduralnego 

Austria Datenschutzbehörde, w skrócie „DSB”, Barichgasse 40-42, 1030 
Wiedeń, E-Mail https://www.dsb.gv.at/, Tel. +43 1 52 152-0 

Sąd Okręgowy zgodnie z austriacką ustawą o 
postępowaniu cywilnym  



 

 

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

Sąd zgodnie z niemiecką ustawą o postępowaniu 
cywilnym 

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

Właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd powszechny 
- Sąd Rejonowy.  Postępowanie takie może zostać 
wszczęte przed sądem właściwym dla miejsca siedziby 
Spółki, jej Administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w Polsce.   

Pakistan Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Krajowy Urząd 
ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji) w skrócie „NAIH”; 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11, adres: 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, strona internetowa: 
http://naih.hu/. 

Właściwość Törvényszék (Sądu) na Węgrzech 

 


