
 

 

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV SAP ARIBA 
 

MOL Plc. a jej členské spoločnosti (ďalej len „My“) používajú digitálnu platformu SAP Ariba (ďalej len „sieť Ariba“) ako riešenie spolupráce v oblasti 

obstarávania a dodávateľského reťazca. 

Aby sa mohli zúčastniť na procesoch obstarávania spoločnosti MOL Plc. a jej členských spoločností, dodávatelia sa musia zaregistrovať v sieti Ariba 

a potom v doméne Ariba MOL. Doména Ariba MOL je rozhraním systému SAP Ariba používaným spoločnosťou MOL Plc. a jej členských spoločností. 

Sieť Ariba a doména Ariba MOL Domain používame na spojenie s našimi dodávateľmi a potenciálnymi dodávateľmi, ktorí prechádzajú procesom 

registrácie a kvalifikácie, pre proces obstarávania a proces správy zmlúv, a to všetko na jednej platforme. 

Sieť Ariba  je B2B platforma určená na obchodovanie s dodávateľmi, ktorí sú právnickými osobami/ spoločnosťami. V rámci podnikania prostredníctvom 

siete Ariba Network a domény Ariba MOL dostávame dokumenty a informácie od našich dodávateľov, ktoré obsahujú osobné údaje (napríklad výpis z 

obchodného registra obsahujúci informácie o riaditeľoch a akcionároch spoločnosti a informácie o našich dodávateľoch, ktorí sú fyzickými osobami, ako 

napríklad obchodníci a iní nezávislí podnikatelia). 

Pretože sú osobné údaje fyzických osôb chránené podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“), toto oznámenie 

o ochrane osobných údajov je určené osobám, ktorých osobné údaje spracúvame v doméne Ariba MOL, ktoré sú nám poskytnuté dodávateľmi 

a potenciálnymi dodávateľmi prostredníctvom siete Ariba. 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje dôvod spracúvania vašich osobných údajov, spôsob, akým zhromažďujeme, spracúvame 

a zaisťujeme ochranu všetkých poskytnutých osobných údajov, ako sa tieto informácie používajú a aké práva máte vo vzťahu k svojim osobným údajom. 

Tiež sa v ňom uvádzajú kontaktné údaje na zodpovedných prevádzkovateľov údajov, u ktorých môžete uplatňovať svoje práva, a na úrady pre ochranu 

údajov. 

MOL Plc. a jej členské spoločnosti pôsobia ako spoloční prevádzkovatelia údajov pri vytváraní databázy potenciálnych dodávateľov a dodávateľov a pri 

spracúvaní osobných údajov počas procesu registrácie a kvalifikácie dodávateľa v doméne Ariba MOL. 

Podľa článku 26 GDPR, ak prevádzkovatelia určujú účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, sú „spoločnými prevádzkovateľmi údajov“. V praxi 

to znamená, že transparentným spôsobom určia svoje príslušné zodpovednosti za dodržiavanie povinností podľa GDPR, najmä pokiaľ ide o výkon 

dotknutých osôb a ich príslušné povinnosti poskytovať povinné informácie o ochrane údajov, a to prostredníctvom dohody medzi nimi. Dohoda bude 

náležite odrážať príslušné úlohy a vzťahy spoločných správcov. Subjektom údajov je k dispozícii podstata dohody. Dotknuté osoby môžu uplatňovať svoje 

práva podľa GDPR vo vzťahu k akémukoľvek správcovi údajov, tj. Voči akejkoľvek skupine MOL alebo spoločnosti INA Group. 



 

 

Popis a účel spracovania údajov Právny základ pre 
spracovanie údajov 

Rozsah a zdroj 
spracúvaných 
osobných údajov 

Trvanie spracovania 
údajov 

Príjemca prenosu údajov Spracovateľ údajov 
a jeho 
spracovateľská 
činnosť 

Označenie a popis spracovania 
údajov: 
Vytvorenie databázy pre 
potenciálnych dodávateľov a 
dodávateľov MOL Plc. a jej 
členských spoločností, ktoré sa 
zaregistrujú na doméne Ariba 
MOL a vykonajú registračný a 
kvalifikačný proces dodávateľa. 
 
Účel spracovania údajov: 
Databáza dodávateľov 
registrovaných v doméne Ariba 
MOL slúži na komunikačné účely 
medzi spoločnosťou MOL Plc. a 
jej členských spoločností a 
dodávateľov počas tendrov a 
zmluvných vzťahov. 
 
Účelom kvalifikácie dodávateľov 
registrovaných na doméne Ariba 
MOL je zistiť, či je dodávateľ 
spôsobilý na predloženie ponuky 
a zadanie zákazky, tj či dodávateľ 
spĺňa predpokladané finančné a 
etické, súladné, právne, 
protipodvodné a zdravotné a 
bezpečnostné kritériá a normy 
predstavené internými 
predpismi skupiny MOL a INA.  

Pre živnostníkov: článok 6 
ods. 1 písm. b) GDPR - 
spracovanie je nevyhnutné 
na plnenie zmluvy medzi 
spoločnosťou MOL Plc. a jej 
členských spoločností a 
dodávateľa, alebo na 
podniknutie krokov na 
žiadosť potenciálneho 
dodávateľa pred uzavretím 
zmluvy. 
 
Pre osoby registrujúce sa v 
mene spoločnosti a ďalšie 
osoby, ktorých osobné 
údaje sú obsiahnuté v 
dokumentácii poskytnutej 
dodávateľmi v procese 
registrácie a kvalifikácie: 
článok 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR - spracovanie je 
nevyhnutné pre oprávnené 
záujmy údajov 
prevádzkovateľov a 
dodávateľov: komunikácia 
s dodávateľmi a 
vykonávanie procesu 
kvalifikácie dodávateľa. 
Dokumentácia dodaná v 
tomto procese môže 
obsahovať osobné údaje 

Rozsah 
spracúvaných 
osobných údajov: 
Meno, priezvisko, e 
-mailová adresa a 
telefónne číslo 
živnostníka alebo 
kontaktnej osoby. 
Sídlo v prípade 
živnostníkov, 
bankové údaje v 
prípade 
živnostníkov, IČ DPH 
a EU DPH v prípade 
živnostníkov, 
vlastnícka štruktúra, 
konatelia 
spoločnosti, počet 
zamestnancov v 
prípade 
živnostníkov. 
 
Zdroj údajov: 
poskytuje 
dodávateľ, t.j. 
kontaktná osoba 
dodávateľa 

Potom, čo kontaktná 
osoba dodávateľa bola 
neaktívna 30 dní od 
posledného dátumu 
prihlásenia, údaje o 
kontaktnej osobe 
odstránime. Ak sa 
kontaktná osoba 
dodávateľa znova 
prihlási pred uplynutím 
30 dní od posledného 
dátumu prihlásenia, 
znovu aktivovaný 
záznam dodávateľa 
bude obsahovať 
kontaktné údaje na 
tohto dodávateľa. Ak 
sa dodávateľ znova 
aktivuje po uplynutí 30 
dní od posledného 
dátumu prihlásenia, 
kontaktné údaje sa 
musia znova 
zhromaždiť. 
 
Osobné údaje 
zhromaždené počas 
procesu registrácie a 
kvalifikácie dodávateľa 
sú uchovávané počas 
zmluvného vzťahu s 

Externí právni poradcovia na 
základe zmluvy o poradenstve 
môžu mať pri plnení svojich úloh 
prístup k osobným údajom 
spracúvaným v doméne Ariba 
MOL. 
Externí právni poradcovia sú 
samostatní prevádzkovatelia.  

MOL IT & Digital 
GBS Kft. - 
poskytovanie 
služieb technickej 
podpory súvisiace s 
doménou Ariba 
MOL spoločnosti 
MOL Plc. a jej 
členských 
spoločnosti  
 
Ariba Inc., 
zastúpená 
spoločnosťou SAP 
Hungary Kft. 1031 
Budapest Záhony 
utca 7. (ďalej len: 
„SAP Ariba“) - 
poskytovanie 
cloudových služieb 
SAP Ariba 
spoločnosti MOL 
Plc. a jej členských 
spoločností.  



 

 

(napríklad údaje o 
riaditeľovi alebo 
akcionárovi) a slúži ako 
dôkaz oprávnenosti 
dodávateľov zúčastniť sa 
výberového konania. 
 
Bol vykonaný test 
vyváženosti oprávneného 
záujmu. Bližšie informácie 
o vykonaných testoch 
vyváženia je možné 
poskytnúť na základe 
individuálnej žiadosti. 
 
Kedykoľvek môžete 
namietať proti spracovaniu 
vašich osobných údajov na 
základe oprávneného 
záujmu. 

dodávateľom. Po 
uplynutí/ ukončení 
zmluvy sa tieto údaje 
uchovávajú počas 
premlčacej doby 3 roky 
pre nároky podľa 
zmluvy. 

Označenie a popis spracovania 
údajov: 
Potenciálni dodávatelia a 
dodávatelia sú povinní 
dodržiavať etický kódex skupiny 
MOL a/ alebo etický kódex 
skupiny INA. V prípade 
nahlásenia porušenia etického 
kódexu skupiny MOL a/ alebo 
etického kódexu skupiny INA sa 
na nich môže vzťahovať postup 
etického posudzovania skupiny 
MOL/ INA Group. 
Počas postupu etického 
posudzovania môže osobné 
údaje dostupné v doméne Ariba 

Článok 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR - spracovanie je 
nevyhnutné pre oprávnené 
záujmy prevádzkovateľa: 
zabezpečenie zásad, 
správania sa, ktoré 
vytvárajú etickú kultúru, 
operácie a obchodné 
vzťahy v súlade so všetkými 
zákonmi a internými 
predpismi. Skupina MOL a 
skupina INA od svojich 
dodávateľov očakávajú, že 
budú dodržiavať najvyššie 
štandardy etiky 
podnikania, ktoré 

Osobné údaje 
potrebné na 
uskutočnenie 
postupu etického 
posudzovania, 
napríklad obchodné 
informácie o 
živnostníkovi, 
kontaktné údaje, 
prostredníctvom 
ktorých je možné 
počas etického 
posudzovania 
získavať ďalšie 
informácie. 

Ak sa na základe 
etického posudzovania 
zistí, že oznámenie o 
porušení bolo 
neodôvodnené, alebo 
v prípadoch, keď podľa 
etického posudzovania 
neprebehli žiadne 
ďalšie právne postupy 
(žaloby alebo nároky), 
spracúvané osobné 
údaje súvisiace s 
etickým posudzovaním 
sa vymažú do 60 dní od 
dňa ukončenia 
etického 

- MOL IT & Digital 
GBS Kft. - 
poskytovanie 
služieb technickej 
podpory súvisiace s 
doménou Ariba 
MOL spoločnosti 
MOL Plc. a jej 
členských 
spoločnosti  
 



 

 

Mol spracovávať etická rada 
skupiny MOL/ etická komisia 
skupiny INA v rozsahu 
potrebnom na uskutočnenie 
postupu etického posúdenia 
a v súlade s procesnými 
pravidlami postupu etického 
posudzovania v skupinách MOL 
a INA. 
 
Účel spracovania údajov: 
Účelom spracovania údajov je 
zistiť, či nedošlo k porušeniu 
etických zásad a štandardov 
skupiny MOL a/alebo INA Group. 
Etické pravidlá v Skupine MOL sa 
riadia „Etickým kódexom a 
obchodným správaním“ Skupiny 
MOL, „Kódexom obchodného 
partnera“ a „Procesnými 
pravidlami etickej komisie“ 
(ďalej spoločne len „Etický 
Kódex skupiny MOL “), ktoré sú k 
dispozícii na nasledujúcom 
odkaze: 
https://mol.hu/hu/molrol/etika-
es-megfeleles/etika/. Etický 
Kódex skupiny INA je dostupný 
na odkaze: 
https://www.ina.hr/wp-
content/uploads/2020/01/ina-
group-code-of-ethics-web-1.pdf 
 
Keďže pravidlá a etické postupy 
sú regulované oddelene pre 
skupinu MOL a skupinu INA, 

stanovujú etický kódex 
skupiny MOL a etický 
kódex skupiny INA. V 
prípade oznámenia o 
porušení etických pravidiel 
sa preto začne postup 
etického posudzovania s 
cieľom zistiť, či došlo k 
porušeniu, a či je potrebné 
prijať opatrenia voči 
dodávateľovi (ako 
napríklad varovanie alebo 
ukončenie zmluvy) alebo 
voči potenciálnemu 
dodávateľovi. (ako 
napríklad vylúčenie z 
verejnej súťaže). 
 
Bol vykonaný test 
vyváženosti oprávneného 
záujmu. Bližšie informácie 
o vykonaných testoch 
vyváženia je možné 
poskytnúť na základe 
individuálnej žiadosti. 
 
Máte právo kedykoľvek 
namietať proti spracovaniu 
vašich osobných údajov na 
základe oprávneného 
záujmu. 

posudzovania, pokiaľ 
tieto údaje nie sú 
potrebné na iné účely v 
doméne Ariba MOL. 
 
Ak v dôsledku etického 
posudzovania dôjde k 
ďalším postupom 
(napr. Voči 
oznamujúcej osobe, 
ktorá podala 
nepravdivé 
oznámenie, alebo 
osobe, ktorá porušila 
etické zásady, sa 
podniknú právne kroky 
alebo sa proti 
spoločnosti MOL Plc. 
A/alebo jej členským 
spoločnostiam podajú 
právne kroky), 
akékoľvek údaje 
týkajúce sa etického 
postupu môžu byť 
spracované až do 
konečného ukončenia 
začatého postupu. 

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


 

 

spoločnosti skupiny MOL 
pôsobia ako spoloční 
prevádzkovatelia a spoločnosti 
skupiny INA ako spoloční 
prevádzkovatelia pre etické 
postupy. 

Označenie a popis spracovania 
údajov: 
Uplatnenie zákonných nárokov 
spoločnosťou MOL Plc. a jej 
pobočiek týkajúcich sa 
dodávateľov a potenciálnych 
dodávateľov registrovaných na 
doméne Ariba MOL. Sem patrí 
napr. obranu v súdnych sporoch 
a postupoch autority 
iniciovaných dotknutými 
osobami v súvislosti s doménou 
Ariba MOL alebo podľa článku 
17 ods. 3 písm. e) GDPR. 
 
Účel spracovania údajov: 
Ochrana pred právnymi 
nárokmi dodávateľov a 
vznesenie nárokov voči 
dodávateľom v akejkoľvek 
forme súdneho konania 
(občianske, administratívne 
atď.). 
 
MOL Plc. a jeho pobočky konajú 
ako samostatní správcovia 
údajov v zákonných postupoch. 

Článok 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR - spracovanie je 
nevyhnutné pre oprávnené 
záujmy prevádzkovateľa: 
uplatňovanie právnych 
nárokov a úspešná 
obhajoba v rámci 
potenciálneho súdneho 
alebo úradného konania 
(napr. Súdne konanie 
začaté spoločnosťou MOL 
Plc. A/alebo jeho členských 
spoločností alebo 
dodávateľa, 
administratívne alebo 
mimosúdne konanie atď.). 
 
Bol vykonaný test 
vyváženosti oprávneného 
záujmu. Bližšie informácie 
o vykonaných testoch 
vyváženia je možné 
poskytnúť na základe 
individuálnej žiadosti. 
 
Máte právo kedykoľvek 
namietať proti spracovaniu 
vašich osobných údajov na 
základe oprávneného 
záujmu. 

Osobné údaje 
potrebné na 
uplatnenie 
právnych nárokov 
prevádzkovateľom v 
súvislosti s 
dodávateľmi a 
potenciálnymi 
dodávateľmi 
registrovanými v 
doméne Ariba MOL. 

Ak sú osobné údaje 
potrebné na 
uplatnenie právnych 
nárokov alebo na 
obranu pred 
akýmikoľvek 
občianskoprávnymi 
nárokmi, doba 
spracúvania údajov je 
dobou potrebnou na 
uskutočnenie konania 
(konaní) a do 
konečného ukončenia 
takéhoto konania 
alebo dosiahnutia 
oprávneného záujmu 
iný prostriedkom  
(napr. uzavretie 
mimosúdneho 
vyrovnania). 

Súdy a/alebo iné príslušné 
orgány, pred ktorými prebieha 
súdne konanie. 
 
Externí právni poradcovia na 
základe zmluvy o poradenstve 
môžu mať pri plnení svojich úloh 
prístup k osobným údajom 
spracúvaným v doméne Ariba 
MOL. 
Externí právni poradcovia sú 
samostatní prevádzkovatelia. 

MOL IT & Digital 
GBS Kft. - 
poskytovanie 
služieb technickej 
podpory súvisiace s 
doménou Ariba 
MOL spoločnosti 
MOL Plc. a jej 
členských 
spoločnosti  
 



 

 

 

Názov, poštová adresa, telefónne číslo, webová stránka (kde sa nachádzajú oznámenie o ochrane osobných údajov) a emailové adresy 

správcov údajov 

MOL Plc. A jej členské spoločnosti: 

Spoločnosti skupiny MOL 

FER Tűzoltóság Ltd. Olajmunkás u. 2. 2443 Százhalombatta 
IČ DPH: 14516412-2-13 
Tel: +36 23 551 115 
Web: http://www.fer.hu/index.html  
Email: fer@fer.hu  

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

MOL Petrochemicals Co. Ltd. Vegyészek útja 1. 3581 Tiszaújváros 
IČ DPH: 10725759-4-05 
Tel: +36 49 522 222 
Web: https://mol.hu/hu/molrol/a-mol-petrolkemiarol/  
Email: ugyfelszolgalat@mol.hu  

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

MOL-LUB Ltd. Fő utca 21. 2931 Almásfüzitő 
IČ DPH: 12517606-4-11 
Tel: +36 80 201 296 
Web: 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 
IČ DPH: RO7745470 
Tel: +40 21 2048500 
Web: https://molromania.ro/ro/  
Email: receptie.bucuresti@molromania.ro  

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

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

Roth Heizöle GmbH A-8054 Seiersberg 
IČ DPH: ATU54751503 
Web: https://www.roth.at/ 
Email: sales@roth.at  

MOL Germany GmbH D-80333 Munich, Ottostraße 5 
IČ DPH: 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  

• Skupina INA: 

INA d.d. Avenija Većeslava Holjevca 10, p.p. 555, 10 020 Zagreb 
OIB: 27759560625 

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


 

 

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 
 

TOP RAČUNOVODSTVO SERVISI d.o.o. Savska cesta 41, 10 000 Zagreb 
OIB: 64603058187 

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


 

 

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 
 

•  Skupina SLOVNAFT:  
 

https://trs.hr/
mailto:Info-trs@trs.ina.hr
mailto:e-postaINAMS@ina.hr
mailto:croplin@ina.hr
mailto:e-postacroplin@ina.hr
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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


 

 

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 

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 

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/
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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/


 

 

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. IČO.: 49450301,  
 So sídlom v Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,  
 Zapísané v Obchodnom registry Mestského súdu Praha,  spis č. 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. a jej členské spoločnosti sa považujú za spoločných prevádzkovateľov údajov týkajúcich sa zriadenia databázy potenciálnych 

dodávateľov a dodávateľov zaregistrovaných v doméne Ariba MOL a vykonávania postupu kvalifikácie dodávateľa. Spoločne určujeme účel 

a rozsah spracúvania údajov a spoločne zodpovedáme za spracovanie údajov. Používame jednu databázu dodávateľov a potenciálnych 

dodávateľov registrovaných na doméne Ariba MOL, ktorá umožňuje našim dodávateľom zúčastniť sa tendrov spoločnosti MOL Plc. a ktorejkoľvek 

z jej členských spoločností na jednej platforme pod jediným identifikačným číslom a jediným a jednotným kvalifikačným procesom. Výsledkom 

toho je, že pre nás a našich dodávateľov je menej hlavnej spravovania. Používame toto spoločné oznámenie o ochrane osobných údajov. 

Spoločnosti skupiny MOL sa považujú za spoločných prevádzkovateľov údajov týkajúcich sa vykonávania postupov etických posudzovaní 

týkajúcich sa dodávateľov a potenciálnych dodávateľov zaregistrovaných v doméne Ariba MOL. Spoločnosti skupiny INA sa považujú za 

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


 

 

spoločných prevádzkovateľov údajov týkajúcich sa vykonávania etických postupov týkajúcich sa dodávateľov a potenciálnych dodávateľov 

zaregistrovaných v doméne Ariba MOL. 

MOL Plc. a jej členské spoločnosti sa považujú za samostatných prevádzkovateľov vzhľadom na legislatívne požiadavky týkajúce sa dodávateľov 

a potenciálnych dodávateľov zaregistrovaných v doméne Ariba MOL. 

SAP Ariba sa považuje za samostatného prevádzkovateľa, pokiaľ ide o informácie o vzťahoch so zákazníkmi (napr. Informácie o fakturácii 

a kontakty) získané spoločnosťou SAP Ariba, keď sa dodávateľ zaregistruje v službách Ariba Network alebo Ariba Discovery. SAP Ariba určuje účel 

a rozsah spracovania údajov oddelene a zodpovedá iba za svoju vlastnú činnosť spracovania údajov. Prevádzkovateľ uplatňuje svoje vlastné 

oznámenie o ochrane osobných údajov. Povinnosti spoločnosti SAP Ariba ako prevádzkovateľa informácií o vzťahoch so zákazníkmi sú k dispozícii 

v objasnených zásadách ochrany osobných údajov pre systém SAP Ariba na http://www.ariba.com/legal/privacy-policy. 

Externí právni poradcovia sa považujú za samostatných prevádzkovateľov údajov, pričom účel a rozsah spracúvania údajov určujú samostatne 
a zodpovedajú iba za svoju vlastnú činnosť spracovania údajov. Prevádzkovateľ uplatňuje svoje vlastné oznámenie o ochrane osobných údajov. 

Súdy a/alebo iné príslušné orgány, pred ktorými prebieha súdne konanie, pôsobia pri spracúvaní osobných údajov v rámci súdneho konania ako 
samostatní správcovia údajov. 

Kontaktná(é) osoba(y) správcu údajov: 

Meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby / zodpovedných osôb za ochranu údajov: 

Pre spoločnosti skupiny MOL (vrátane MOL Pakistan a MOL AT): dpo@mol.hu 
Pre Mol Rumunsko datepersonale@molromania.ro 
Pre spoločnosti skupiny INA  szop@ina.hr 
Pre spoločnosti skupiny Slovnaft: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk 
Pre MOL Česká republika, s.r.o.: gdprcz@molcesko.cz 
Pre SLOVNAFT Polska S.A. wojciech.mrozek@slovnaft.pl  

Osoby prevádzkovateľa, ktoré sú oprávnené na prístup k údajom (na účely spracúvania údajov): 

Vytvorenie databázy dodávateľov a potenciálnych 
dodávateľov registrovaných v doméne Ariba MOL 
a vykonanie kvalifikačného procesu dodávateľa 

Administrátori a zamestnanci SAP Ariba a zamestnanci spoločnosti MOL Plc. a jej 
členských spoločností, ktorých popis práce a rola vyžadujú, aby vykonali proces 
kvalifikácie dodávateľa a spravovali údaje dodávateľov v doméne Ariba MOL. 

Vykonávanie postupu etického posudzovania: Členovia etickej komisie a úradníci pre etiku budú mať prístup k údajom potrebným na 
uskutočnenie postupu etického posudzovania.  

Uplatnenie právnych nárokov: Právne funkcie a oprávnení zamestnanci v príslušnej organizačnej jednotke MOL Plc. 
alebo jej členských spoločností, ktorí sa zúčastňujú na súdnom konaní, môžu mať prístup 
k údajom potrebným na uskutočnenie súdneho konania. 

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


 

 

 

Meno, poštová adresa, telefónne číslo, webová stránka (kde sú k dispozícii oznámenia o ochrane osobných údajov) a e-mailová adresa 

spracovateľa (-ov) údajov a iného príjemcu (-ov) údajov: 

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

Ariba Inc., zastúpená spoločnosťou SAP Hungary Kft. 1031 Budapest Záhony utca 7. Ako poskytovateľ cloudových služieb, kde je uložená doména 

Ariba MOL, SAP Ariba vystupuje ako spracovateľ osobných údajov spracúvaných spoločnosťou MOL Plc. a jej členských spoločností v doméne 

Ariba MOL. Dátové centrum, kde sú uložené údaje spracúvané v doméne Ariba MOL, sa nachádza v EÚ. 

Osoby u spracovateľa údajov, ktoré sú oprávnené na prístup k údajom: 

MOL IT & Digital GBS Kft .: zamestnanci zodpovední za poskytovanie podpory IT systémov. 

SAP Ariba: zamestnanci zodpovední za údržbu cloudových služieb poskytovaných spoločnosti MOL Plc. a jej členských spoločností. 

Spracovanie citlivých osobných údajov na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov: 

V doméne Ariba MOL nie sú spracúvané žiadne citlivé osobné údaje. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

HOLDINA, d.o.o. Sarajevo a ENERGOPETROL d.d. Sarajevo sa nachádza v Bosne a Hercegovine a MOL Pakistan Oil & Gas CO. B.V. sa nachádza 

v Pakistane, ktoré sú v zmysle GDPR považované za tretiu krajinu. Prístup k sieti Ariba a doméne Ariba MOL z týchto spoločností sa kvalifikuje ako 

prenos osobných údajov do tretej krajiny. Primeraná ochrana vyžadovaná v kapitole V. článkoch 44-50. GDPR sa poskytuje použitím štandardných 

zmluvných doložiek medzi spoločnosťou MOL Plc. a jej členských spoločností a po jej prijatí Záväznými firemnými pravidlami skupiny MOL. Viac 

informácií o prenose osobných údajov do tretích krajín môžete získať kontaktovaním správcov údajov na vyššie uvedených e -mailových adresách. 

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, prinajmenšom v týchto prípadoch, zmysluplných informácií o použitej 

logike, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu: 

Nedochádza k automatickému rozhodovaniu vrátane profilovania. 

Opatrenia na zabezpečenie údajov 

Systém riadenia informačnej 
bezpečnosti 

Zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť organizačných informácií implementáciou politík, 
procesov, popisov procesov, organizačných štruktúr, softvérových a hardvérových funkcií. 

Fyzický prístup Na zaistenie ochrany fyzického majetku obsahujúceho informácie o spoločnosti MOL Plc. a jej členských 
spoločností.  



 

 

Logický prístup Zabezpečiť, aby k údajom používaným spoločnosťou MOL Plc mali prístup iba schválení a autorizovaní 
používatelia. 

Prístup k dátam Zabezpečiť, aby iba autorizovaní užívatelia domény Ariba MOL. mali prístup k údajom MOL Plc. a jej 
členským spoločnostiam.  

Prenos/ ukladanie/ vymazanie 
údajov 

Aby sa zabezpečilo, že MOL Plc. a podnikové informácie o jej členských spoločnostiach nie sú prenášané, 
čítané, upravované alebo vymazávané neoprávnenou osobou počas ich prenosu alebo skladovania. 
Dodatočnem údaje MOL Plc. a jej členských spoločností musia byť ihneď po ukončení účelu spracúvania 
okamžite vymazané. 

Dôvernosť a integrita Aby sa zabezpečilo, že uchovávanie údajov spoločnosti MOL Plc. a jej členov je dôverné a aktuálne a 
zachováva sa integrita.  

Dostupnosť Aby sa zabezpečilo, že údaje o MOL Plc. a jej členských spoločností sú chránené pred náhodným zničením 
alebo stratou a v prípade takejto udalosti, prístup a teda aj obnova údajov o MOL Plc. a jej členských 
spoločností je včasná.   

Oddelenie údajov Aby sa zabezpečilo, že s údajmi MOL Plc. a  jej členských spoločností sa zaobchádza oddelene od 
ostatných údajov o klientoch. 

Riadenie incidentov V prípade akéhokoľvek porušenia mlčanlivosti o firemných informáciách o  MOL Plc. a jej členských 
spoločností, bude účinok porušenia minimalizovaný a majitelia údajov MOL Plc. a jej členských 
spoločností budú okamžite upovedomený.  

Audit Zabezpečiť, aby procesor pravidelne testoval, skúmal a hodnotil účinnosť vyššie uvedených technických 
a organizačných opatrení. 

 

Vaše práva na ochranu údajov: 

GDPR podrobne obsahuje vaše práva na ochranu údajov, vaše možnosti uplatnenia opravného prostriedku a ich obmedzenia (najmä body 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79 a 82 GDPR. ). Kedykoľvek môžete požiadať o informácie o spracúvaných vašich osobných údajoch, môžete požiadať 

o opravu a vymazanie svojich osobných údajov alebo o obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať proti spracovaniu údajov na základe 

oprávneného záujmu a proti zasielaniu priamych marketingové správy a máte právo na prenosnosť údajov. Najdôležitejšie ustanovenia 

sumarizujeme nižšie. 

Právo na informácie: 

Ak prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, musí vám poskytnúť informácie o údajoch, ktoré sa vás týkajú - aj bez toho, aby ste o to požiadali 

- vrátane hlavných charakteristík spracovania údajov, ako je účel, dôvody a trvanie kontroly, meno a adresa prevádzkovateľa a jeho zástupcu, 

príjemcov osobných údajov (v prípade prenosu údajov do tretích krajín s uvedením primeraných záruk), oprávnené záujmy prevádzkovateľa a/alebo 

tretích strán v prípade spracúvania údajov na základe oprávneného záujmu, ďalej, vašich práv na ochranu údajov a vašich možností na uplatnenie 



 

 

opravného prostriedku (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), v prípade, že ste ešte nemali všetky tieto informácie. V prípade 

automatizovaného rozhodovania alebo profilovania musí byť dotknutá osoba zrozumiteľným spôsobom informovaná o použitej logike, ako aj 

o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ údajov vám poskytuje vyššie uvedené 

informácie tým, že vám sprístupní toto oznámenie o ochrane osobných údajov. 

Právo na prístup: 

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a v takom prípade prístup k osobným údajom 

a určitým informáciám súvisiacim so spracovaním údajov, ako je účel spracovanie údajov, kategórie spracúvaných osobných údajov, príjemcovia 

osobných údajov, (plánované) trvanie spracúvania údajov, práva dotknutej osoby na ochranu údajov a možnosti uplatnenia opravného prostriedku 

(vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ďalej informácie o zdroji údajov, kde sú zhromažďované od dotknutej osoby. Na vašu žiadosť 

poskytne prevádzkovateľ kópiu vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Za akékoľvek ďalšie kópie, ktoré si vyžiadate, môže 

prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Právo na získanie kópie nesmie mať nepriaznivý vplyv na práva 

a slobody ostatných. Prevádzkovateľ údajov vám poskytne informácie o možnosti, postupe, potenciálnych nákladoch a ďalších podrobnostiach 

poskytnutia kópie po prijatí vašej žiadosti. 

V prípade automatizovaného rozhodovania a profilovania má dotknutá osoba prístup k nasledujúcim informáciám: príslušná logika, ako aj význam 

a predpokladané dôsledky takéhoto spracovania pre dotknutú osobu. 

Právo na opravu: 

Máte právo získať od prevádzkovateľa, bez zbytočného odkladu, opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Vzhľadom na účely 

spracúvania, máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím doplňujúceho vyhlásenia.  

Právo na vymazanie: 

Máte právo požiadať prevádzkovateľa, bez zbytočného odkladu , o vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný 

bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú uvedené určité dôvody alebo podmienky. Okrem iného, je prevádzkovateľ povinný vymazať 

vaše osobné údaje na základe vašej žiadosti, napríklad ak osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo 

inak spracované; ak odvoláte svoj súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a ak neexistuje iný právny základ pre spracovanie; ak boli osobné 

údaje nezákonne spracované; alebo ak vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie; 

ak musia byť osobné údaje vymazané z dôvodu dodržania zákonnej povinnosti v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa týka prevádzkovateľa; 

alebo ak boli osobné údaje zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. 

 



 

 

Právo na obmedzenie spracovania: 

Máte právo získať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania, ak platí jedno z nasledujúceho: 

a) spochybňujete presnosť osobných údajov, a to po dobu, ktorá umožňuje prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

b) spracúvanie je nezákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; 

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich požadujete na stanovenie, výkon alebo obhajobu právnych 

nárokov; 

d) ak ste namietali proti spracovaniu, kým sa neoverí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi. 

Tam, kde bolo spracovanie obmedzené z vyššie uvedených dôvodov, budú tieto osobné údaje, s výnimkou uchovávania, spracúvané iba s vašim 

súhlasom alebo na účely stanovenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo na ochranu práv iného fyzickej alebo právnickej osoby 

alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 

 Prevádzkovateľ vás bude informovať pred zrušením obmedzenia spracovania. 

Právo na prenosnosť údajov: 

 Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 

čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez prekážok zo strany prevádzkovateľa, ktorému osobné údaje 

boli poskytnuté údaje, kde: 

(a) spracovanie je založené na vašom súhlase alebo na základe plnenia zmluvy (ktorej ste zmluvnou stranou); a 

b) spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému, ak je 

to technicky možné. 

Právom na prenosnosť údajov nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce právo na vymazanie a okrem toho to nemá nepriaznivý vplyv na práva 

a slobody ostatných. 

 

 



 

 

Právo namietať: 

 Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré 

je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ už nebude spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené 

dôvody na spracovanie, ktoré prevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. 

 

Ako uplatniť svoje práva: 

Prevádzkovateľ poskytne informácie o opatreniach prijatých na základe vašej žiadosti v zmysle vašich vyššie uvedených práv bez zbytočného 

odkladu, a to v každom prípade, do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, 

pričom sa zohľadní zložitosť a počet žiadostí. Prevádzkovateľ vás bude informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od prijatia žiadosti 

spolu s dôvodmi oneskorenia. Ak prevádzkovateľ na základe vašej žiadosti nepodnikne žiadne kroky, bude vás bezodkladne, najneskôr však do 

jedného mesiaca od prijatia žiadosti, informovať o dôvodoch, prečo nekoná, a o možnosti podať sťažnosť na príslušnú ochranu údajov, dozorný 

orgán a hľadanie opravných prostriedkov v príslušných krajinách - pozri tabuľku „Prílohy č. 2 .: Príslušné dozorné orgány pre ochranu údajov 

a jurisdikcia v prípade porušenia práv pre všetky relevantné krajiny spoločností skupiny MOL využívajúcich doménu Ariba MOL “. 

 

V prípade akéhokoľvek porušenia vašich práv môžete podať žalobu na súd. Žaloba patrí do jurisdikcie príslušnej krajiny, ako je uvedené v tabuľke 

v „Prílohe č. 2 .: Príslušné dozorné orgány pre ochranu údajov a jurisdikcia v prípade porušenia práv pre všetky relevantné krajiny spoločností skupiny 

MOL využívajúcich doménu Ariba MOL “. Na žiadosť dotknutej osoby je možné podať žalobu na súd, ktorý je príslušný podľa bydliska alebo miesta 

pobytu dotknutej osoby. Súd môže prevádzkovateľovi údajov nariadiť, aby poskytol informácie, opravil, zablokoval alebo vymazal dotknuté údaje, 

zrušil rozhodnutie prijaté prostredníctvom systémov automatizovaného spracúvania údajov a vyhovel námietke dotknutej osoby. Súd môže 

nariadiť zverejnenie svojho rozhodnutia s uvedením identifikácie správcu údajov alebo iných prevádzkovateľov údajov a spáchaného porušenia. 

Dotknutý prevádzkovateľ údajov zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú dotknutej osobe v dôsledku nezákonného spracúvania alebo 

akéhokoľvek porušenia požiadaviek na bezpečnosť údajov. Ak ktorýkoľvek prevádzkovateľ poruší práva dotknutej osoby týkajúce sa osobnosti 

v dôsledku nezákonného spracúvania alebo akéhokoľvek porušenia požiadaviek na bezpečnosť údajov, dotknutá osoba je oprávnená požadovať 

náhradu od ktoréhokoľvek prevádzkovateľa vo vzťahu so spoločným správcom (MOL Pls . alebo ktorejkoľvek z jej členských spoločností). Dotknuté 

osoby majú právo požadovať náhradu od spoločných prevádzkovateľov rovnakým spôsobom ako od ktoréhokoľvek samostatného prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ údajov môže byť oslobodený od zodpovednosti za škody alebo za vrátenie náhrady, ak preukáže, že škoda bola spôsobená alebo 

porušenie práv dotknutej osoby týkajúce sa osobnosti možno pripísať nevyhnutným dôvodom, ktoré nemôže ovplyvniť. 

V prípade, že škodu spôsobila osoba alebo porušenie práv týkajúcich sa osobnosti možno pripísať úmyselnému alebo nedbalostnému konaniu zo 

strany dotknutej osoby, nebude vyplatená žiadna náhrada a nemôže byť požadovaná náhrada.   



 

 

Príloha č. 1: Zoznam spoločností skupiny MOL ktoré využívajú doménu Ariba MOL 
 

Spoločnosti skupiny MOL: 

 

• FER Tűzoltóság Ltd. 

• Geoinform Ltd. 

• MOL Petrochemicals Co. Ltd. 

• MOL Plc. 

• MOL-LUB Ltd. 

• MOL Romania PP Srl. 

• Petrolszolg Plc. 

• MOL Austria Handels GmbH 

• Roth Heizöle GmbH 

• MOL Germany GmbH 

• MOL Pakistan Oil and Gas Co. B.V. 

 

Spoločnosti skupiny INA (takisto členom skupiny MOL): 

 

• 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 



 

 

 

Spoločnosti skupiny SLOVNAFT (takisto členom skupiny MOL): 

• SLOVNAFT, a.s.,      

• SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.    

• SLOVNAFT TRANS a.s.  

• VÚRUP a.s.       

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

• MOL GBS Slovakia, s. r. o.     

• Slovnaft Mobility Services, s. r. o.    

• Zväz pre skladovanie zásob, a.s.    

• SWS spol. s r.o.      

• Slovnaft Polska SA    
 

MOL Česká republika (takisto členom skupiny MOL): 

• MOL Česká republika, s.r.o. 
 

 

  



 

 

Príloha č. 2: Príslušné dozorné orgány pre ochranu údajov a právomoci v prípade porušenia práv pre 

všetky relevantné krajiny spoločností skupiny MOL využívajúcich doménu Ariba MOL 
 

Krajina Dozorný organ pre ochranu údajov Právomoc v prípade porušenia 

Chorvátsko 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 

Okresné súdy v Chorvátsku 

Rumunsko 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/. 

Všeobecné súdy v zmysle rumunského občianskeho 
práva 

Maďarsko 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/ 

Pod jurisdikciu všeobecného súdu v Maďarsku 

Slovensko 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 

Všeobecné súdy v zmysle slovenského občianskeho 
práva 

Česko 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 

Všeobecné súdy v zmysle českého občianskeho práva 

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

Všeobecné súdy v zmysle rakúskeho občianskeho práva 

Nemecko 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) 

Všeobecné súdy v zmysle nemeckého občianskeho 
práva 



 

 

Poľsko 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 

Príslušný je spoločný súd - okresný súd. Také konanie je 
možné začať pred súdmi príslušnej jurisdikcie v mieste, 
kde má spoločnosť, jej prevádzkovateľ alebo 
spracovateľ sídlo v Poľsku. 

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/ 

Pod jurisdikciu všeobecného súdu v Maďarsku 

 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl

