
NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU SAP ARIBA 
 

MOL Plc. și Afiliații săi (denumiți în continuare: “Noi”) folosesc platforma digitală SAP Ariba (denumită în continuare: “Rețeaua Ariba”) ca soluția 
de colaborare pentru lanțul de cumpărare și furnizare. 

Pentru a putea participa la procesele de cumpărare cu MOL Plc. și Afiliații săi, furnizorii trebuie să se înregistreze în Rețeaua Ariba și, după aceasta, 

în Domeniul Ariba MOL. Domeniul Ariba MOL reprezintă interfața SAP Ariba folosită de MOL Plc. și Afiliații săi. 

Folosim Rețeaua Ariba și Domeniul Ariba MOL pentru a ne conecta cu furnizorii și potențialii furnizori, care trec prin procesul de înregistrare și 

calificare, pentru procesul de cumpărare și procesul pentru gestionarea contractelor, toate pe o singură platformă. 

Ariba Network este o platformă B2B destinată afacerilor cu furnizori care sunt persoane juridice / societăți. Pe durata afacerilor realizate prin 

Rețeaua Ariba și Domeniul Ariba MOL, primim documente și informații de la furnizorii noștri care conțin date personale (cum ar fi, extrase care 

conțin informații despre directorii și acționarii societății și informații despre furnizorii noștri care sunt persoane fizice, cum ar fi întreprinderi 

individuale și alți antreprenori independenți). 

Deoarece datele personale ale persoanei fizice sunt protejate în baza Regulamentului General pentru Protecția Datelor (UE) 2016 / 679 (denumit 

în continuare: ”GDPR”), această Notificare de Confidențialitate este destinată persoanelor ale căror date personale le procesăm în Domeniul Ariba 

MOL, care ne sunt transmise de furnizori și potențiali furnizori prin Rețeaua Ariba. 

Această Notificare de Confidențialitate explică motivul pentru procesarea datelor personale, modul în le colectăm, gestionăm și asigurăm protecția 

tuturor datelor furnizare, modul în care sunt folosite informațiile și ce drepturi aveți în legătură cu datele personale. Specifică și informațiile de 

contact ale inspectorului responsabil de date cu care vă puteți exercita drepturile și ale ofițerilor pentru protecția datelor. 

MOL Plc. și Afiliații acționează ca inspectori comuni în stabilirea bazei de date a potențialilor furnizorii și furnizorilor și în procesarea datelor 

personale pe durata procesului de înregistrare și calificare al furnizorilor pe Domeniul Ariba MOL. 

Conform Articolului 26 din GDPR, în care inspectorii de date determină scopul și mijloacele procesării datelor personale, aceștia vor fi ”inspectori 

comuni de date”. În practică, asta înseamnă că, într-o manieră transparentă, vor determina responsabilitățile pentru conformitatea obligațiilor din 

baza GDPR, în special în ceea ce privește subiectele datelor și îndatoririle respective pentru furnizarea informațiilor obligatorii de protecția datelor, 

printr-un aranjamente între ei. Aranjamentul va reflecta rolurile și relațiile dintre inspectorii comuni. Esența planului va fi pusă la dispoziție 

subiectului datelor. Subiectul datelor își poate exercita drepturile din baza GDPR cu privire la și față de orice inspector de date, adică orice societate 

INA Group și MOL Group. 



Denumirea și scopul procesării 
datelor 
 

Baza legală pentru 
procesarea datelor 

Scopul și sursa 
datelor personale 
procesate 

Durata procesării 
datelor 

Beneficiarul transferului de date Persoana care 
procesează datele 
și activitatea sa de 
procesare  

Denumirea și descrierea 
procesării datelor: 
Stabilirea unei date de baze 
pentru potențiali furnizori și 
furnizori ai MOL Plc și Afiliații Săi 
care se înregistrează pe 
Domeniul Ariba MOL și 
efectuează procesul de 
înregistrare și calificare al 
furnizorilor. 
 
Scopul procesării datelor: 
Baza de date a furnizorilor 
înregistrați în Domeniul Ariba 
MOL este folosită în scopuri de 
comunicare între MOL Plc și 
Afiliații săi și furnizori pe durata 
relației contractuale și de 
ofertare. 
 
Scopul calificării furnizorilor 
înregistrate în Domeniul Ariba 
MOL este de a stabili dacă 
furnizorul este eligibil pentru 
ofertare și acordarea 
contractului, adică dacă 
furnizorul întrunește criteriile și 
standardele financiare, de etică, 
juridică, anti-fraudă și de 
sănătate și siguranță 

Pentru întreprinderi 
individuale: Articol 6 (1) (b) 
din GDPR - procesarea este 
necesară pentru 
îndeplinirea contractului 
dintre MOL Plc și Afiliații săi 
și furnizor sau pentru a 
întreprinde pașii la cererea 
unui potențial furnizor 
înainte de încheierea 
contractului. 
 
Pentru persoanele care se 
înregistrează în numele 
societății și alte persoane 
ale căror date personale 
sunt incluse în 
documentele transmise de 
furnizori în procesul de 
înregistrare și calificare: 
Articolul 6(1)(f) din GDPR - 
procesarea este necesară 
în interesele legale ale 
inspectorilor de date și 
furnizorilor: comunicarea 
cu furnizorii și 
întreprinderea procesului 
de calificare al furnizorilor. 
Documentația transmise în 
acest proces poate conține 
date personale (cum ar fi 

Scopul datelor 
personale 
procesate: 
Prenumele, numele 
de familie, adresa 
de mail și numărul 
de telefon ale 
întreprinderii 
individuale sau 
persoanei de 
contact. Sediul în 
cazul întreprinderii 
individuale, datele 
bancare în cazul 
întreprinderii 
individuale, 
numărul TVA și 
numărul TVA UE în 
cazul întreprinderii 
individuale, 
structura de 
proprietate, 
executivii societății, 
numărul de angajați 
în cazul 
întreprinderii 
individuale.  
 
Sursa datelor: 
transmise de 
furnizor, adică 

Dacă persoana de 
contact a furnizorului a 
fost inactivă pentru 30 
de zile de la data 
ultimei conectări, vom 
șterge datele 
persoanei de contact. 
Dacă persoana de 
contact a furnizorului 
este reactivată înainte 
de cele 30 de zile de la 
data ultimei conectări, 
înregistrarea 
furnizorului reactivat 
va include datele de 
contact pentru acel 
furnizor. Dacă 
furnizorul este 
reactivat după cele 30 
de zile de la data 
ultimei conectări, 
datele de contact 
trebuie colectate din 
nou. 
 
Datele personale 
colectate pe durata 
procesului de 
înregistrare și calificare 
sunt păstrate pe 
durata relației 

Consultanții juridicii externi, pe 
baza contractelor de consultanță, 
pot avea acces la datele 
personale procesate în Domeniul 
Ariba MOL în îndeplinirea 
sarcinilor lor. 
Consultanții juridici externi sunt 
inspectori separați. 

MOL IT&Digital GBS 
Kft. – care asigură 
servicii de asistență 
IT către MOL Plc. și 
Afiliații săi aferente 
Domeniului Ariba 
MOL 
 
Ariba Inc., 
reprezentată de SAP 
Hungary Kft. 1031 
Budapest Záhony 
utca 7 (denumite în 
continuare: “SAP 
Ariba”) – care 
asigură servicii de 
cloud SAP Ariba 
către MOL Plc. și 
Afiliații săi.  



considerate de regulamentele 
interne ale MOL și INA Group. 

ale directorilor sau 
acționarilor) și servește 
drept dovadă pentru 
admisibilitatea furnizorilor 
de a participa la ofertare. 
 
A fost realizat testul pentru 
echilibrarea interesului 
legal. Mai multe informații 
despre testele efectuate 
pot fi furnizate la cerere 
individuală. 
 
Aveți dreptul să obiectați în 
orice moment asupra 
procesării datelor 
personale pe baza 
interesului legal. 
 

persoana de contact 
a furnizorului 
 

contractuale cu 
furnizorul. După 
expirarea / terminarea 
contractului, aceste 
date sunt păstrate pe 
durata termenului de 3 
ani pentru daunele 
contractuale. 

Denumirea și descrierea 
procesării datelor:  
Furnizorii și potențialii furnizori 
sunt obligați să respecte Codul 
de Etică al MOL Group și / sau 
Codul de Etică al INA Group. 
Aceștia pot fi supuși procedurii 
de etică a MOL Group / INA 
Group în cazul unui raport 
pentru încălcarea Codului de 
Etică al MOL Group / Codului de 
Etică al INA Group. 
Pe durata procedurii de etică, 
datele personale disponibile în 
Domeniul Ariba Mol pot fi 
procesate de Consiliul de Etică 

Articolul 6(1)(f) din GDPR - 
procesarea este necesară 
în interesul legal al 
inspectorului de date: 
asigurarea principiilor, 
comportamentelor și 
conduitei care creează o 
cultură etică, operațiuni și 
relații comerciale conform 
cu toate legile și 
regulamentele interne. 
MOL Group și INA Group se 
așteaptă ca furnizorii să 
urmeze cele mai înalte 
standarde de etică în 
afaceri, prevăzute de Codul 

Datele personale 
necesare pentru 
întreprinderea 
procedurii de etică, 
cum ar fi 
informațiile 
aferente afacerii 
întreprinderii 
individuale, datele 
de contact prin care 
pot fi preluate 
informații ulterioare 
pe durata 
procedurii de etică.  

Dacă pe baza 
procedurii de etică, se 
decide că raportul 
încălcării nu a fost 
fondat sau în cazurile 
în care după procedura 
de etică nu au mai fost 
întreprinse proceduri 
juridice (acțiuni sau 
reclamații), datele 
personale procesate 
aferente procedurii de 
etică sunt șterse în 
termen de 60 de zile de 
la terminarea 
procedurii de etică, cu 

- MOL IT&Digital GBS 
Kft. – care asigură 
servicii de asistență 
IT către MOL Plc. și 
Afiliații săi aferente 
Domeniului Ariba 
MOL. 



MOL Group / Comitetului de 
Etică INA Group în măsura 
necesară pentru efectuarea 
procedurii de etică și în 
conformitate cu regulile 
procedurale ale procedurii de 
etică din MOL Group și INA 
Group. 
 
Scopul procesării datelor: 
Scopul procesării datelor este de 
a determina dacă a existat o 
încălcare a principiilor și 
standardelor de etică MOL 
Group și / sau INA Group din 
procedura de etică. Regulile de 
etică din MOL Group sunt 
gestionate de ”Codul de etică și 
Conduită în Afaceri” al MOL 
Group, Codului de Conduită al 
Partenerilor de afaceri” și 
”Regulile Procedurale ale 
Comitetului de Etică (denumite 
în comun ”Codul de Etică al MOL 
Group”), care sunt disponibile la 
următorul link: 
https://mol.hu/hu/molrol/etika-
es-megfeleles/etika/. Codul de 
Etică al INA Group este 
disponibil la următorul link: 
https://www.ina.hr/wp-
content/uploads/2020/01/ina-
group-code-of-ethics-web-1.pdf 
 
Deoarece regulile și procedurile 
de etică sunt reglementate 

de Etică MOL Group și 
Codul de Etică INA Group. 
Așadar, în cazul raportului 
încălcării regulilor de etică, 
procedura de etică este 
inițiată pentru a stabili 
dacă a existat încălcarea și 
dacă este necesară 
întreprinderea unor măsuri 
împotriva furnizorului 
(cum ar fi avertisment sau 
terminarea contractului) 
sau a potențialului furnizor 
(cum ar fi excluderea din 
ofertarea). 
 
A fost efectuat testul 
pentru echilibrarea 
interesului legal. Mai multe 
informații despre teste pot 
fi furnizate la cerere 
separată. 
 
Aveți dreptul să obiectați în 
orice moment asupra 
procesării datelor 
personale pe baza 
interesului legal. 
 

excepția cazului în care 
aceste date sunt 
necesare în alte 
scopuri în Domeniul 
Ariba MOL. 
 
Dacă după procedura 
de etică, au loc 
proceduri ulterioare 
(ex: acțiune legală 
întreprinsă împotriva 
persoanei declarante 
care dă un raport fals 
sau persoanei 
informate care încalcă 
principiile de etică sau 
dacă există o acțiune 
juridică împotriva MOL 
Plc. și / sau Afiliații săi), 
datele aferente 
procedurii de etică pot 
fi procesate până la 
terminarea definitivă a 
procedurii inițiate. 

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


separat pentru MOL Group și 
INA Group, societățile MOL 
Group acționează ca societăți 
comune și societățile INA Group 
acționează ca inspectori comuni 
pentru procedurile de etică. 

Denumirea și descrierea 
procesării datelor: 
Exercitarea cererilor juridice de 
către MOL Plc. și Afiliații săi cu 
privire la furnizori și potențiali 
furnizori înregistrați în Domeniul 
Ariba MOL. Acestea includ, spre 
exemplu, apărarea în litigii 
juridice și proceduri ale 
autorității inițiate de subiecții 
datelor în legătură cu Domeniul 
Ariba MOL sau în baza Articolului 
17 (3) (e) din GDPR. 
 
Scopul procesării datelor: 
Apărarea de reclamațiile juridice 
de la furnizori și inițierea 
reclamațiilor împotriva 
furnizorilor, sub orice formă de 
procedură juridică (civilă, 
administrativă, etc.). 
 
MOL Plc și Afiliații săi acționează 
ca inspectorii individuali de date 
în proceduri juridice. 

Articolul 6 (1) (f) din GDPR - 
procesarea este necesară 
în interesele legale ale 
inspectorului de date: 
exercitarea reclamațiilor 
juridice și apărarea cu 
succes în proceduri oficiale 
și potențiale proceduri 
juridice (ex: proceduri în 
instanță inițiate de MOL 
Plc. și / sau Afiliații săi sau 
un furnizor, proceduri 
administrative sau în afara 
instanței, etc.). 
 
A fost efectuat testul 
pentru echilibrarea 
interesului legal. Mai multe 
informații despre testele 
efectuate pot fi transmise 
la cerere separată. 
 
Aveți dreptul să obiectați în 
orice moment față de 
procesarea datelor 
personale pe baza 
interesului legal. 

Datele personale 
necesare pentru 
exercitarea cererilor 
legale de către un 
inspector de date cu 
privire la furnizori și 
potențialii furnizori 
înregistrați în 
Domeniul Ariba 
MOL. 
 

Dacă sunt necesare 
datele personale 
pentru exercitarea 
reclamațiilor legale sau 
pentru apărarea 
împotriva reclamațiile, 
perioada pentru 
procesarea datelor 
reprezintă timpul 
necesar pentru 
întreprinderea 
procedurilor și până la 
încheierea definitivă a 
acestor proceduri sau 
atingerea interesului 
legal prin alte mijloace 
(ex: încheierea unei 
soluționări în afara 
instanței). 

Instanțele și / sau alte autorități 
competente în fața cărora au loc 
procedurile juridice. 
 
Consultanții juridici externi, pe 
baza contractului de consultanță 
pot avea acces la datele 
personale procesate în Domeniul 
Ariba MOL în îndeplinirea 
sarcinilor. Consultanții juridici 
externi sunt inspectori separați. 

MOL IT&Digital GBS 
Kft. – care asigură 
servicii de asistență 
IT către MOL Plc. și 
Afiliații săi în 
legătură cu 
Domeniul Ariba 
MOL. 

 



Numele, adresa poștală, numărul de telefon, site-ul web (dacă sunt disponibile notificările de confidențialitate) și adresele de mail ale 

inspectorilor de date: 

MOL Plc. și Afiliații săi: 

Societățile din MOL Group  

FER Tűzoltóság Ltd. 

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

Geoinform Ltd. 

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

MOL Petrochemicals Co. Ltd. 

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

MOL Plc. 

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

MOL-LUB Ltd. 

Fő utca 21. 2931 Almásfüzitő 
VAT: 12517606-4-11 
Tel: +36 80 201 296 
Web page: https://mol.hu/hu/kenoanyag-esautoapolas/  
Email: 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 
Web page: https://molromania.ro/ro/  
Email: receptie.bucuresti@molromania.ro  

Petrolszolg Plc. 

Olajmunkás út 2. 2440 Százhalombatta 
VAT: 11071462-4-44 
Tel: +36 23 551 217 
Web page: http://petrolszolg.hu/hu/  
Email: petrolszolg@petrolszolg.hu  

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

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

MOL Germany GmbH 
D-80333 Munich, Ottostraße 5 
VAT: DE 129417254 
WEB: https://molgermany.de/  
Email: 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  

 

• Societățile din INA Group: 

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


INA d.d. 

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

INA MAZIVA d.o.o. 

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

HOSTIN d.o.o. 

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

CROSCO, d.o.o. 

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

STSI d.o.o. 

Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb 
OIB: 99172175603 
Tel: +385 1 238 11 22  
Web page: https://stsi.hr/  
Email: uprava@stsi.hr 
 

PLAVI TIM d.o.o. 

Ulica grada Vukovara 18, 10 000 Zagreb  
OIB: 11651581989 
Tel: +3851 459 2328  
Web page: https://plavitim.hr/  
Email: 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 
Web page: https://trs.hr/ 
Email: Info-trs@trs.ina.hr  
 

INA MALOPRODAJNI SERVISI d.o.o. 

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

CROPLIN, d.o.o. 

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

INA VATROGASNI SERVISI d.o.o. 

Ante Kovačića 1, 44 000 Sisak 
OIB: 62233903176 
Tel: +385 (44) 511 115,  
Web page: https://www.inavatrogasniservisi.hr/ 
Email: 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 
Web page: https://www.holdina.ba/ 
Email: 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 
Web page: 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 
Web page: https://www.rotarydrilling.hu/ 
Email: 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/
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mailto:besplatni.telefon@holdina.ba
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• Companiile din Grupul SN 

 

SLOVNAFT, a.s.,   Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,  Slovakia  
IČO: 31 322 832 
IČ DPH/VAT: SK2020372640 
Tel: +421 2 4055 1111 
Email: info@slovnaft.sk  
Web page: 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 
Email: mao@mao.slovnaft.sk  
Web page: 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 
Email: sntrans@trans.slovnaft.sk 
Web page: 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 

Email: info@vurup.sk 

Web page: 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 

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/


Web page: 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 

Web page: 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 
Web page: 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  
Email: info@slovnaft.pl 
Phone: +48 12 299-10-00 

 

MOL Plc. și Afiliații sunt considerați a fi inspectori comuni de date în ceea ce privește stabilirea unei baze de date cu potențialii furnizori și furnizorii 

înregistrați în Domeniul Ariba MOL și realizarea procesului de calificare pentru furnizor. Determinăm scopul procesării comune de date și suntem 

răspunzători solidar pentru procesarea datelor. Folosim o singură bază de date cu furnizori și potențiali furnizori înregistrați în Domeniul Ariba 

https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/mol-it-digital-gbs-slovakia-s-r-o/
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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/
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MOL, care permite furnizorilor noștri să participe la oferte pentru MOL Plc și Afiliații săi pe o platformă unică în baza unui număr unic de identificare 

și unui proces unificat de calificare. Drept rezultat, există o activitate mai puțin principală de întreținere pentru noi și furnizorii noștri. Aplicăm 

această Notificare comună de Confidențialitate. 

Societățile MOL Group sunt considerate a fi inspectori comuni de date în ceea ce privește efectuarea procedurii de etică aferentă furnizorilor și 

potențialilor furnizori înregistrați în Domeniul Ariba MOL. Societățile INA Group sunt considerate a fi inspectori comuni de date în ceea ce privește 

efectuarea procedurii de etică aferentă furnizorilor și potențialilor furnizori înregistrați în Domeniul Ariba MOL. 

MOL Plc. și Afiliații săi sunt considerați a fi inspectori separați în ceea ce privește procedurile juridice aferente furnizorilor și potențialilor furnizor 

înregistrați în Domeniul Ariba MOL. 

SAP Ariba este considerat a fi un inspector separat în ceea ce privește informațiile despre relația clienților (ex: informații de facturare și relația) 

obținute de SAP Ariba în momentul în care un furnizor se înregistrează pe Rețeaua Ariba sau serviciile Ariba Discovery. 

 SAP Ariba determină scopul procesării separate a datelor și este răspunzător doar pentru activitatea de procesare a propriilor date. Inspectorul 

de date aplică propria notificare de confidențialitate. Responsabilități SAP Ariba în calitate de inspector pentru informațiile de relații clienți sunt 

disponibile în politica de confidențialitate pentru SAP Ariba disponibilă pe http://www.ariba.com/legal/privacy-policy. 

Consilierii juridici externi sunt considerați a fi inspectori separați de date prin care se determină scopul procesării separate a datelor și sunt 
responsabili doar pentru propria activitate de procesare a datelor. Inspectorul de date aplică propria notificare de confidențialitate. 

Instanțele și / sau alte autorități competente în fața cărora au loc procedurile juridice acționează ca inspectori separați de date în momentul 
procesării datelor personale în procedurile juridice în scopul autorității lor. 

Persoana de contact a inspectorului de date: 

Numele și datele de contact ale Ofițerului pentru Protecția Datelor al inspectorului de date / Responsabilului pentru protecția datelor:  

Pentru societățile MOL Group (incl. MOL Pakistan and MOL Austria societățile): dpo@mol.hu 

Pentru Mol Romania datepersonale@molromania.ro 

Pentru societățile INA Group szop@ina.hr 

Pentru societățile Slovnaft Group zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk 

Pentru MOL Česká republika, s.r.o.: gdprcz@molcesko.cz 

Pentru SLOVNAFT Polska S.A. wojciech.mrozek@slovnaft.pl  

 

Persoanele de la inspectorul de date care sunt autorizate să acceseze datele (în scopul procesării datelor): 

http://www.ariba.com/legal/privacy-policy
mailto:dpo@mol.hu
mailto:szop@ina.hr
mailto:wojciech.mrozek@slovnaft.pl


Stabilirea unei baze de date a furnizorilor și 
potențialilor furnizori înregistrați în Domeniul 
Ariba MOL și efectuarea procesului de calificare 
pentru furnizor 

Administrații și angajații SAP Ariba ai MOL Plc și Afiliații săi, a căror fișă de post și rol 
necesită întreprinderea procesului de calificare pentru furnizori și gestionarea datelor 
furnizorilor în Domeniul Ariba MOL. 

Efectuarea procedurii de etică: Membrii Comitetului de Etică și ofițerii de etică vor avea acces la datele necesare pentru 
întreprinderea procedurii de etică. 
 

Exercitarea reclamațiilor juridice 
 

Funcțiile legale și angajații autorizați din unitatea organizațională implicată de la MOL PLc. 
sau Afiliații săi care participă la procedurile legale pot avea acces la datele necesare 
pentru întreprinderea procedurilor legale. 

 

Numele, adresa poștală, numărul de telefon, site-ul web (dacă sunt disponibile notificările de confidențialitate) și adresa de mail a persoanei 

care procesează datele și alți beneficiarii ai inspectorului de date: 

MOL IT & Digital GBS Kft. (locația: 1117 Budapesta, Budafoki út 79.; e-mail: ITU@mol.hu); număr de telefon: +36-70-373-2005;) 

Ariba Inc., reprezentată de SAP Hungary Kft. 1031 Budapest Záhony utca 7: În calitate de furnizor al serviciilor cloud unde Domeniul Ariba MOL 
este memorat, SAP Ariba acționează ca procesator de date pentru datele personale procesate de MOL Plc și Afiliații săi pentru Domeniul Ariba 
MOL. Centrul de date unde sunt memorate datele procesate în Domeniul Ariba MOL se află în UE. 

Persoanele de la procesatorul de date care sunt autorizate pentru a avea acces la date: 

MOL IT & Digital GBS Kft.: angajații responsabili pentru asigurarea asistenței sistemelor IT. 

SAP Ariba: angajați responsabili pentru întreținerea serviciilor cloud furnizate către MOL Plc. și Afiliații săi. 

Procesarea datelor personale sensibile în scopul specificat în notificarea de confidențialitate: 

Nu au fost procesate date personale sensibile în Domeniul Ariba MOL. 

Transferul datelor personale către o terță țară: 

HOLDINA, d.o.o. Sarajevo și ENERGOPETROL d.d. Sarajevo se află în Bosnia Herzegovina in timp ce MOL Pakistan Oil & Gas CO. B.V. se află în 

Pakistan . Cele trei entitati enumerate anterior sunt considerate terță țară în scopul GDPR. Accesarea Rețelei Ariba și Domeniului Ariba MOL de la 

aceste societăți se califică drept transfer de date personale către o terță țară. Protecția adecvată solicitată prin Capitolul V Articolele 44 - 50 din 

GDPR este asigurată de utilizarea clauzelor contractuale standard dintre MOL PLC și Afiliații săi și după adoptarea sa de către Regulile Legale MOL 

mailto:ITU@mol.hu


Group. Puteți obține mai multe informații despre transferul datelor personale către o terță țară prin contactarea inspectorilor de date la adresa de 

mail menționată mai sus. 

Existența factorilor decizionali automați, inclusiv realizarea profilului, cel puțin în acele cazuri, informațiile importante despre logica implicată, 

cât și semnificația și consecințele procesării pentru subiecții datelor: 

Nu există factori decizionali automați, inclusiv realizarea profilului. 

Măsuri pentru securitatea datelor 

Sistemul pentru Managementul 
Securității Informative  

Pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor organizaționale prin 
implementarea politicilor, proceselor, descrierii procesului, structurilor organizaționale, funcțiilor 
programului și hardware-ului. 

Acces fizic Pentru a asigura protecția activelor fizice care conține informații de la MOL Plc. și Afiliații săi. 

Acces logic Pentru a se asigura că doar utilizatorii aprobați și autorizați au acces la datele folosite de MOL Plc și 
Afiliații săi. 

Accesul datelor Pentru a se asigura că doar utilizatorii autorizați ai Domeniului Ariba MOL au acces la datele MOL Plc și 
ale Afiliaților săi. 

Transferul / memorarea / ștergerea 
datelor  

Pentru a se asigura că informațiile despre MOL Plc și Afiliații săi nu sunt transmise, citite, modificate sau 
șterse de persoane neautorizate în momentul transferului sau memorării. În plus, datele MOL Plc și ale 
Afiliaților săi trebuie să fie șterse imediat în scopul terminării procesării. 

Confidențialitate și integritate Pentru a se asigura că datele MOL Plc și ale Afiliaților sunt păstrate în confidențialitate și actualizate și 
integritatea este păstrată. 

Disponibilitate Pentru a se asigura că datele MOL Plc și ale Afiliaților săi sunt protejate împotriva distrugerii sau pierderii 
accidentale și, în acest caz, accesul la și recuperarea datelor MOL Plc și ale Afiliaților are loc în timp util. 

Separarea datelor Pentru a se asigura că datele MOL Plc și ale Afiliaților sunt gestionate separat de alte date ale clientului. 

Gestionarea incidentelor În cazul încălcării informații corporative ale MOL Plc și ale Afiliaților săi, efectul încălcării va fi minimizat 
și proprietarii informațiilor MOL Plc și ale Afiliaților vor fi înștiințați imediat. 

Audit Pentru a se asigura că persoana care procesează period date testează, examinează și evaluează eficiența 
măsurilor tehnice și organizaționale evidențiate mai sus. 

 

Dreptul dumneavoastră la protecția datelor: 

GDPR conține în detaliu drepturile pentru protecția datelor, posibilitățile pentru solicitarea unei soluționări legale și restricțiile acestora (în special 

secțiunile 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79 și 82 din GDPR). Puteți solicita, în orice moment, informații despre datele personale procesate, 



puteți solicita corectarea și ștergerea datelor personale sau restricționarea procesării, puteți obiecta asupra procesării datelor pe baza interesului 

legal și asupra trimiterii mesajelor directe de marketing și aveți dreptul la portabilitatea datelor. Prezentăm pe scurt mai jos cele mai importante 

prevederi. 

Drept la informare: 

În cazul în care inspectorul de date procesează datele personale, trebuie să transmiteți informații cu privire la datele aferente dumneavoastră - 

chiar și fără solicitarea dumneavoastră specială - inclusiv caracteristicile principale ale procesării datelor, ca scopul, motivele și durata controlului, 

numele și adresa inspectorului de date și reprezentatul acestora, beneficiarii datelor personale (în cazul transferului către terțe țări, indicați și 

garanțiile adecvate), interesul legal al inspectorului de date și / sau terțe persoane în cazul procesării datelor pe baza unui interes legal, drepturile 

dumneavoastră pentru protecția datelor și posibilitățile pentru găsirea unei soluționări (inclusiv dreptul pentru depunerea unei plângeri la 

autoritatea de supraveghere), în cazul în care nu ați deținut toate aceste informații. În cazul factorilor decizionali automați sau realizării profilului 

subiectul datelor trebuie să fie informat într-un mod de înțeles în legătură cu logica implicată, cât și cu semnificația consecințelor acestei procesări 

pentru subiectul datelor. Inspectorul datelor vă oferă informațiile menționate mai sus prin punerea la dispoziția dumneavoastră a acestei notificări 

de confidențialitate. 

Drept de acces: 

Aveți dreptul să obțineți de la inspector confirmarea cu privire la faptul dacă datele personale cu privire la dumneavoastră sunt procesate sau nu 

și, dacă este cazul, accesul la datele personale și anumite informații aferente procesării datelor, cum ar fi scopul procesării datelor, categoriile de 

date personale procesare, beneficiarii datelor personale, durata (programată) a procesării datelor, drepturile pentru protecția datelor subiecților 

și posibilitățile pentru căutarea unei soluții legale (inclusiv dreptul la depunerea unei plângeri la autoritatea de supraveghere), informațiile despre 

sursa datelor de unde sunt colectate de la subiectul datelor. La solicitarea dumneavoastră, inspectorul va furniza o copie a datelor personale aflate 

în procesare. Pentru alte copii ulterioare solicitate de dumneavoastră, inspectorul va percepe o taxă bazată pe costuri administrative. Dreptul de a 

obține o copie nu va avea în mod secundar drepturile și libertățile altor persoane. Inspectorul de date vă oferă informații despre posibilitatea, 

procedura, potențialele costuri și alte informații pentru transmiterea unei copii după primirea solicitării. 

În cazul factorilor decizionali automați și realizarea profilului, subiectul datelor are acces la următoarele informațiile; logica implicată, cât și 

semnificația și consecințele procesării pentru subiectul datelor. 

Drept la corectare: 

Aveți dreptul să obțineți de la inspector, fără întârziere nejustificată, corectarea datelor personale imprecise care vă privesc. Luând în considerare 

scopul procesării, aveți dreptul să completați datele personale incomplete, inclusiv prin transmiterea unei declarații suplimentare. 



Dreptul la ștergere: 

Aveți dreptul să obțineți de la inspector ștergerea datelor personale care vă privesc, fără întârziere nejustificată, și inspectorul are obligația de a 

șterge datele personale, fără întârziere nejustificată, în cazul transmiterii anumitor motive sau condiții. Printre alte motive, inspectorul de date 

este obligat să șteargă datele personale la cererea dumneavoastră, spre exemplu, dacă datele personale nu mai sunt necesare pentru scopul pentru 

care au fost colectate sau procesate; dacă vă retrageți consimțământul pe care se bazează procesarea și dacă nu există motive legale pentru 

procesare; dacă datele personale au fost procesate în mod ilegal; sau dacă obiectați cu privire la procesare și nu există motive de anulare pentru 

procesare; dacă datele personale au fost șterse pentru respectarea obligației legale din legea Uniunii sau Statului Membru la care inspectorul este 

supus; sau dacă datele personale au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informative.   

Dreptul la restricția procesării: 

Aveți dreptul să obțineți de la inspector restricția de procesare în cazul în care unul dintre următoarele cazuri se aplică: 
 

(a) precizia datelor personale este contestată de dumneavoastră, pentru o perioadă care permite inspectorului să verifice precizia datelor 

personale 

(b) procesarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor personale și solicitați restricția utilizării acestora; 

(c) inspectorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul procesării, dar sunt solicitate de dumneavoastră pentru stabilirea, exercitarea 

sau apărarea reclamațiile juridice; 

(d) ați obiectat asupra procesării, verificării dacă motivele legale al inspectorului anulează motivele legale. 

Dacă procesarea a fost limitată conform motivelor menționate mai sus, aceste date personale, cu excepția memorării, vor fi procesate doar cu 

consimțământul dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea reclamațiilor juridice sa pentru protecția drepturilor unei alte 

persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important pentru Uniune sau un Stat Membru. 

Veți fi informat de către inspector înainte de ridicarea restricției de procesare. 

Dreptul la portabilitatea datelor: 

Aveți dreptul să primiți datele personale care vă privesc, pe care le-ați transmis inspectorului, într-un format structurat, citit pe calculator și folosit 

în mod obișnuit și aveți dreptul de a transmite aceste date către un alt inspector fără obstacole de la inspectorul către care au fost transmise datele 

personale, unde: 

(a) procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau îndeplinirea contractului (din care sunteți parte); și 



(b) procesarea este efectuată prin mijloace automate; 

În exercitarea dreptului la portabilitatea datelor, aveți dreptul de a transmite datele personale direct de la un inspector la altul, dacă este fezabil 

din punct de vedere tehnic. 

Dreptul la portabilitatea datelor nu va aduce prejudicii prevederile care gestionează dreptul la ștergere și astfel nu va afecta în mod secundar 

drepturile și libertățile altor părți.  

Dreptul la obiectare: 

Aveți dreptul să obiectați din motive aferente situației dumneavoastră speciale, în orice moment, asupra procesării datelor personale cu privire la 

dumneavoastră care se bazează pe interesele legale ale inspectorilor de date. Inspectorii nu vor mai procesa datelor personale dacă inspectorul nu 

demonstrează respectarea motivelor legale pentru procesare care anulează sunt mai importante decât interesele, drepturile și libertățile 

dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale. 

Modul exercitării drepturilor: 

Inspectorul va furniza informațiile despre acțiunile întreprinse la cerere pe baza drepturilor menționate mai sus fără întârzieri necorespunzătoare 

și în orice caz, în termen de o lună, de la primirea solicitării. Acea perioadă poate fi prelungită cu două luni dacă este cazul, luând în considerare 

complexitatea și numărul de solicitări. Inspectorul vă va informa în legătură cu prelungirea în termen de o lună de la primirea solicitării, menționând 

și motivele întârzierii. Dacă inspectorul nu întreprinde nicio acțiune la cererea dumneavoastră, inspectorul vă va informa fără întârziere și cel mai 

târziu în termen de o lună de la primirea cererii vă va comunica motivele pentru care nu este întreprinsă nicio acțiune și în legătură cu posibilitatea 

depunerii unei plângeri la autoritatea competentă de supraveghere pentru protecția datelor și căutarea unei căi de atac judiciare în țările relevante 

- a se vedea tabelul din „Anexa nr. 2: Autorități competente de supraveghere a protecției datelor și jurisdicție în caz de încălcare a drepturilor pentru 

toate țările relevante ale companiilor din grupul MOL care utilizează domeniul Ariba MOL”.. 

În cazul unei încălcări a drepturilor dumneavoastră, puteți depune o acțiune în instanță. Acțiunea se încadrează în jurisdicția țării relevante, după 

cum se menționează în tabelul din „Anexa nr. 2: Autorități competente de supraveghere a protecției datelor și jurisdicție în caz de încălcare a 

drepturilor pentru toate țările relevante ale companiilor din grupul MOL care utilizează domeniul Ariba MOL”. La cererea subiectului datelor, 

acțiunea poate fi depusă în Instanța care este competentă pe baza domiciliului sau locului de reședință al subiectului datelor. Instanța poate solicita 

inspectorului de date să furnizeze informații, să corecteze, blocheze sau șteargă datele implicate, să anuleze decizia adoptată prin mijloace de 

sisteme automate de procesarea datelor, să onoreze obiecția subiectului datelor. Instanța poate decide publicarea deciziei, indicând identificarea 

inspectorului de date sau altor inspectori de date și încălcarea comisă. 



Inspectorul de date implicat va fi responsabili pentru daunele cauzate subiectului de date drept rezultat al unei procesări ilegale sau încălcării 

cerințelor pentru securitatea datelor. În cazul în care inspectorul de date încalcă drepturile subiectului de date în legătură cu personalitatea drept 

rezultat al procesării ilegale sau prin încălcarea cerințelor pentru securitatea datelor, subiectul datelor va avea dreptul să solicite restituirea de la 

orice inspector de date din relația inspectorilor comuni (MOL Pls. sau oricare dintre Afiliații săi). Subiecții datelor au dreptul să solicite compensații 

de la inspectorii comuni în exact același mod ca de la orice inspector independent. Inspectorul de date poate fi scutit de răspunderea pentru daune 

sau plata restituirii dacă dovedește că daunele au fost cauzate de sau încălcarea drepturilor subiectului datelor aferente personalității este atribuită 

unor motive inevitabile peste controlul său. 

Nu va fi plătită compensația și nu va fi solicitată nicio restituire dacă daunele au fost cauzate de sau încălcarea drepturilor aferente personalității 

este atribuită conduite neglijente sau intenționate a subiectului datelor.  



Anexa Nr. 1.: Lista societăților din MOL Group care folosesc Domeniul Ariba MOL  
 

Societățile MOL Group: 

 

• 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. 

 

Societățile INA Group (membrii ai societăților MOL Group): 

 

• CROSCO, d.o.o.  Zagreb 

• ENERGOPETROL d.d. Sarajevo 

• HOLDINA, d.o.o. Sarajevo 

• HOSTIN, d.o.o.  Zagreb 

• INA MALOPRODAJNI SERVISI d.o.o. Zagreb  

• INA, d.d. Zagreb 

• INA MAZIVA d.o.o. Zagreb  

• INA VATROGASNI SERVISI d.o.o. Sisak 

• PLAVI TIM d.o.o. Zagreb 

• ROTARY Co. Ltd. Nagykanizsa 

• STSI d.o.o. Zagreb 

• TOP RAČUNOVODSTVO SERVISI d.o.o. Zagreb  

• CROPLIN, d.o.o. Zagreb  

• HOSTIN, d.o.o. Zagreb 



 

Societățile Slovnaft Group (membrii ai societăților MOL Group): 

• SLOVNAFT, a.s.,      

• SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.    

• SLOVNAFT TRANS a.s.  

• VÚRUP a.s.       

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

• MOL GBS Slovakia, s. r. o.     

• Slovnaft Mobility Services, s. r. o.    

• Zväz pre skladovanie zásob, a.s.    

• SWS spol. s r.o.      

• Slovnaft Polska SA    
 

MOL Česká republika (membru ai societăților MOL Group): 

• MOL Česká republika, s.r.o. 
 

  



Anexa Nr. 2: Autorități competente de supraveghere a protecției datelor și jurisdicție în caz de 

încălcare a drepturilor pentru toate țările relevante ale companiilor din grupul MOL care utilizează 

domeniul Ariba MOL  
 

Țară Autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor Jurisdicție în caz de încălcare a drepturilor 

Croaţia Agencija za zaštitu osobnih podataka (Croatian Personal Data 
Protection Agency), briefly: “AZOP”; Selska cesta 136, HR - 10 000 
Zagreb, Croatia, Tel: + 385 (0)1 4609-000, Fax: +385 (0)1 4609-099, e-
mail: azop@azop.hr, website: http://www.azop.hr 

Instanțele municipale din Croația 

România Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal (The National Supervisory Authority For Personal Data 
Processing, briefly: “ANSPDCP”), address: B-dul G-ral. Gheorghe 
Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, Tel: 
+40.318.059.211, Fax: +40.318.059.602, E-mail: 
anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, website: 
https://www.dataprotection.ro/. 

Instanțele generale conform Codului civil procesual 
român 

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

Jurisdicția Törvényszék (Tribunalul General) din Ungaria 

Slovacia Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (the Office for 
Personal Data Protection of the Slovak Republic), briefly “OPDP”; 820 
07 Bratislava 27, Hraničná 12, Slovak republic, Tel:  +421 /2/ 3231 3214, 
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk 

Instanțele generale conform Codului civil de procedură 
slovac 

Republica Cehă Personal Data Protection Office (briefly „UOOU”), with its registered 
office at Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, Czech Republic, e-mail: 
posta@uoou.cz, tel: +420 234 665 111 

Instanțele generale conform Codului civil procedural 
ceh 

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

Curtea Regională conform Legii procedurii civile 
austriece 



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

Tribunalul conform Legii privind procedura civilă 
germană 

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

O instanță comună - instanța districtuală - va avea 
competență. Astfel de proceduri pot fi intentate în fața 
instanțelor de jurisdicție competentă din locul în care 
Compania, operatorul sau procesatorul își are sediul 
social în Polonia.   

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

Jurisdicția Törvényszék (Tribunalul General) din Ungaria 

 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl

