SLOVNAFT, a.s.
ČLEN SKUPINY MOL

Všeobecné podmienky pre používanie zamestnaneckej palivovej
MOL Group GOLD karty EUROPE EMPLOYEE
(ďalej len „VP“)
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Článok 1.
Úvodné ustanovenia
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., poskytne svojmu
zamestnancovi alebo zamestnancovi svojej dcérskej
spoločnosti (ďalej len „Zamestnanec“) na základe jeho
žiadosti o zamestnaneckú palivovú MOL Group GOLD
kartu EUROPE EMPLOYEE (ďalej len „Žiadosť“) a
dohody o poskytnutí zamestnaneckej palivovej MOL
Group GOLD karty EUROPE EMPLOYEE a o zrážkach
zo mzdy (ďalej len “Dohoda“) zamestnaneckú palivovú
MOL Group GOLD kartu EUROPE EMPLOYEE (ďalej
len „PK“) za podmienok stanovených týmito VP.
Zamestnávateľom sa pre účely týchto VP považujú
spoločnosť SLOVNAFT, a.s., a jej dcérske spoločnosti
(ďalej aj „Zamestnávateľ“).
PK
je
osobitným
platobným
prostriedkom
uchovávajúcim majetkovú hodnotu elektronicky, ktorú
môže používať Zamestnanec v sieti čerpacích staníc
Slovnaft (ďalej len „ČS“) na územní Slovenskej
republiky a na ďalších vybraných čerpacích staniciach
v zahraničí (ďalej len „Akceptačné miesta“) na
bezhotovostný nákup motorových palív, ďalších tovarov
a služieb za maloobchodnú cenu platnú v čase nákupu
na príslušnej ČS/Akceptačnom mieste s výnimkou
kúpnej ceny paliva v Rakúsku, Poľsku, Francúzsku a
Holandsku, kde je kúpnou cenou kartová cenníková
cena pre nákupy v zahraničí uvedená v online systéme
pre správu PK (ďalej len „Kartové centrum“). PK je
vybavená magnetickým prúžkom a bezpečnostným
prvkom - identifikačným kódom (ďalej len „PIN kód“.)
Kartové centrum slúži na sledovanie spotreby
prostredníctvom PK, aktuálne platnej kartovej
cenníkovej ceny pre nákupy v zahraničí, ktorá môže byť
vyššia ako maloobchodná kúpna cena, prehľad faktúr,
prípadne zmenu PIN kódu a pod. Prístup do Kartového
centra získa Zamestnanec na základe žiadosti uvedenej
na intranetovom portáli Zamestnávateľa.

Článok 2.
Popis PK
1. Na prednej strane PK je predtlačené označenie rozsahu
akceptácie
(PK
so
zahraničnou
akceptáciou
a odloženou splatnosťou - EUROPE) a označenie
EMPOLOYEE (PK určená pre Zamestnanca). Na PK
môžu byť tiež uvedené:
• názov Zamestnávateľa,
• číslo PK,
• osobné číslo Zamestnanca,
• označenie druhu PK („License plate:“) „GARAGE“.
Na PK môžu byť zobrazené aj meno a priezvisko
Zamestnanca, tovarový kód a ukončenie platnosti PK
(„Valid thru:“).
2. Štandardná PK
• je z pohľadu druhu PK GARAGE karta, čo znamená,
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že je možné prostredníctvom PK nakupovať motorové
palivo iba do palivovej nádrže akéhokoľvek
motorového vozidla,
• má z pohľadu rozsahu motorových palív, ďalších
tovarov a služieb, ktoré je možné prostredníctvom PK
zakúpiť, neobmedzený tovarový kód a povoľuje nákup
celého sortimentu motorových palív, ďalších tovarov
a služieb na ČS/Akceptačnom mieste
a) s výnimkou nákupu slovenských a českých
elektronických diaľničných známok,
b) v sieti TotalEnergies len nákupu motorových palív,
mazív a AdBlue,
c) v akceptačnej sieti v Rakúsku len nákup
motorových palív a AdBlue,
• má definovaný maximálny mesačný limit na karte vo
výške 300,- €,
• má preddefinovaný elektronický spôsob doručovania
faktúr.
Je možné dohodnúť si individuálne zmeny PK nad rámec
štandardnej verzie PK (úprava obmedzenia tovarového
kódu, definovanie ďalších limitov na karte – denný,
týždenný - pre zvýšenie bezpečnosti PK, úprava spôsobu
zasielania faktúr) so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.,
prostredníctvom útvaru Produktový manažment –
Palivové karty ešte pred podaním Žiadosti.
Vlastnosti vydanej PK (tovarový kód, číslo karty, názov
Zamestnávateľa, osobné číslo Zamestnanca, meno a
priezvisko) sú nemenné. V prípade požiadavky na zmenu
vlastností PK je potrebné požiadať o vydanie novej PK
(výmena PK) s výnimkou zmeny v limitoch na karte.
Zmeniť/doplniť denný/týždenný limit na karte alebo znížiť
mesačný limit na karte je možné aj počas platnosti PK
v Kartovom centre alebo zaslaním požiadavky na
palivovekarty@slovnaft.sk.
Vyobrazenie PK a ostatné informácie o údajoch na nej
uvedených je možné nájsť na intranetovom portáli
Zamestnávateľa.
Nákup realizovaný prostredníctvom PK sa započítava do
voliteľného sociálneho príspevku VSP-Kafetéria.
Ak je Zamestnanec členom programu BONUS klub, pri
nákupe prostredníctvom PK môže zbierať aj bonusové
body.
Vyhotovenie PK, ako aj akékoľvek jej prvky sú
predmetom právnej ochrany a ochrany v súlade
s autorským právom. Akékoľvek vyobrazenia PK alebo
logá na nej uvedených je možné vyhotovovať a šíriť len
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Článok 3.
Dohoda a Žiadosť
1. Pre účely vydania PK a zabezpečenia splácania ceny za
motorové palivá, ďalšie tovary a služby nakúpené
Zamestnancom
prostredníctvom
PK
uzatvára
SLOVNAFT, a.s., Zamestnanec a v prípade dcérskych
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spoločností aj príslušná dcérska spoločnosť Dohodu
cez Administratívne centrum ĽZ (ďalej len „AC ĽZ“).
Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá
zúčastnená strana Dohody obdrží jedno jej vyhotovenie.
Zamestnanec si objednáva PK prostredníctvom
vyplnenej Žiadosti (cez AC ĽZ). Žiadosť sa považuje
za podanú až po uzatvorení Dohody.
Usmernenie ako uzatvoriť Dohodu a podať Žiadosť ako
aj
vzor Žiadosti a vzor Dohody a iné súvisiace
dokumenty sú zverejnené na intranetovom portáli
Zamestnávateľa.
Dohoda zaniká:
a) skončením pracovného pomeru,
b) smrťou Zamestnanca,
c) v prípade Zamestnanca dcérskej spoločnosti dňom
ukončenia
zmluvy
medzi
spoločnosťou
SLOVNAFT, a.s.,
a príslušnou
dcérskou
spoločnosťou, na základe ktorej sú
PK
poskytované
zamestnancom
dcérskych
spoločností,
d) písomnou
dohodou
o ukončení
Dohody
k akémukoľvek dňu,
e) výpoveďou niektorého účastníka aj bez uvedenia
dôvodu, s jednomesačnou výpovednou lehotou,
ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede,
f) odstúpením od Dohody zo strany Zamestnávateľa:
• z dôvodu podstatného porušenia povinností
Zamestnancom, pod čím sa rozumie najmä
neuhradenie ceny za nákup motorových palív,
ďalších tovarov a služieb prostredníctvom PK počas
dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov. V takomto prípade je možné o novú PK
požiadať až po uplynutí 6 mesiacov od mesiaca, v
ktorom Zamestnanec vyrovnal svoj dlh voči
Zamestnávateľovi v celom rozsahu.
• v prípade preradenia Zamestnanca do mimoevidenčného
stavu
(materská
dovolenka,
rodičovská dovolenka, pracovné voľno bez náhrady
mzdy v rozsahu dlhšom ako 4 týždne a pod.),
• v prípade, ak Zamestnanec vysloví nesúhlas so
zmenou alebo novým znením VP.
Výpoveď alebo odstúpenie od Dohody je potrebné
vyhotoviť v písomnej forme a doručiť ostatným
účastníkom. Výpoveď/odstúpenie sa považujú za
doručené aj v prípade odmietnutia ich prevzatia
adresátom alebo ich neprevzatím. V prípade
neprevzatia sa odstúpenie alebo výpoveď považujú za
doručené v tretí deň od ich odoslania, v prípade
odmietnutia prevzatia v deň odmietnutia.

Produktový manažment – Palivové karty. PK bude po
doručení Tlačiva obratom aktivovaná.
3. Poplatok za vydanie každej PK (aj za záväzne objednanú
a neprevzatú PK) vo výške 1,60 €/karta hradí
Zamestnanec formou zrážky zo mzdy na základe
Dohody. Poplatok sa hradí na základe výroby PK bez
ohľadu na prvé použitie PK.
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Článok 4.
Doručenie a aktivácia PK
1. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vystaví PK najneskôr do
10 pracovných dní od podania Žiadosti a doručí ju spolu
s obálkou obsahujúcou PIN kód (neplatí pre
automaticky obnovené PK, kde sa PIN kód nemení)
a dokumentom na potvrdenie odovzdania a prevzatia
PK (ďalej len „Tlačivo“) internou poštou cez podateľňu
na útvar uvedený v Žiadosti/kde Zamestnanec pracuje.
2. Zamestnanec je povinný overiť a potvrdiť správnosť
údajov na PK prostredníctvom Tlačiva a ním podpísané
Tlačivo (pre každú novú ako aj automaticky obnovenú
PK) doručiť spoločnosti SLOVNAFT, a.s., e-mailom na
palivovekarty@slovnaft.sk alebo osobne na útvar

Článok 5.
Používanie PK
Pri používaní PK je Zamestnanec povinný rešpektovať
pokyny obsluhy ČS/Akceptačného miesta/vonkajšieho
platobného terminálu.
Pri použití PK je možné do kartového terminálu zadať
počet prejazdených kilometrov.
PIN kód k PK
Pri bezhotovostnej platbe prostredníctvom PK je
potrebné zadať PIN kód na verifikovanie a potvrdenie
realizovanej transakcie. Transakcia realizovaná
prostredníctvom PK je autorizovaná zadaním
správneho PIN kódu.
Zamestnanec je zodpovedný za bezpečné používanie a
ochranu PIN kódu pred zneužitím.
K už vydanej PK nie je možné opätovne
vydať/vygenerovať nový PIN kód. Zamestnanec si
môže zmeniť PIN kód k existujúcej PK v Kartovom
centre bez potreby znalosti pôvodného PIN kódu.
Zmena PIN kódu v posledný mesiac platnosti PK sa
neodporúča.
Po zadaní nesprávneho PIN kódu sa zobrazí hlásenie
“Chybný
PIN”.
Kartový
systém
si
pamätá
počet nesprávne zadaných PIN kódov bez ohľadu na
časový odstup a počet správne zadaných PIN kódov
medzi jednotlivými nesprávnymi zadaniami. Po troch
nesprávne zadaných PIN kódoch sa PIN kód k PK
automaticky zablokuje a PK nie je možné použiť.
O odblokovanie PIN kódu k PK po jeho dočasnom
automatickom zablokovaní je potrebné požiadať
prostredníctvom Biznis linky 0800 111 811.
Odmietnutie transakcie
Ak je akceptácia PK odmietnutá, Zamestnanec uhradí
cenu motorového paliva, ďalších tovarov alebo služieb
iným spôsobom alebo zruší nákup, ak to povaha tovaru
alebo služby umožňuje.
Transakcia prostredníctvom PK bude odmietnutá, ak:
• platbu PK nie je možné autorizovať,
• ide o neoprávnené použitie PK alebo o podozrenie
z neoprávneného použitia PK.
Ak hodnota nákupov prostredníctvom PK dosiahne
maximálny mesačný alebo definovaný limit na karte, PK
nebude možné použiť do posledného dňa príslušného
obdobia, v ktorom došlo k vyčerpaniu limitu na karte.

10. O autorizovanej realizácii transakcie a tým aj o dodaní
motorového paliva, tovaru alebo služby vytlačí terminál
potvrdenku, ktorá nie je daňovým dokladom.
11. Zamestnanec je povinný PK chrániť pred jej
poškodením, odcudzením, stratou, zničením a možným
zneužitím. Zamestnanec nesmie vykonávať úpravy
alebo opravy PK a je povinný umožniť spoločnosti
SLOVNAFT, a.s., alebo obsluhe ČS/Akceptačného
miesta vykonať kontrolu PK.
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12. Poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zničenie PK je
Zamestnanec povinný bezodkladne oznámiť na Biznis
linke 0800 111 811 alebo e-mailom na adrese:
palivovekarty@slovnaft.sk.
Spoločnosť
SLOVNAFT, a.s., takúto PK bezodkladne zablokuje.
13. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., nezodpovedá za škodu,
ktorá vznikne v dôsledku zanedbania alebo porušenia
vyššie uvedených povinností Zamestnanca.
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Článok 6.
Podmienky akceptácie PK v zahraničí
Nákupy uskutočnené v maloobchodných sieťach
Akceptačných miest sa zaznamenávajú v národnej
mene príslušnej krajiny a fakturujú sa Zamestnancovi v
platnej mene Slovenskej republiky.
Pri nákupoch motorových palív, ďalších tovarov a
služieb realizovaných v zahraničí je zodpovedný za
kvalitu tovaru a služieb, ako aj za prípadné ďalšie
súvisiace
nároky
konkrétny
prevádzkovateľ
Akceptačného miesta, na ktorom sa nákup uskutočnil.
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., nezodpovedá za žiadne
s tým súvisiace nároky Zamestnanca ani prípadné
spory medzi Zamestnancom a prevádzkovateľom
Akceptačného miesta.
Aktuálne platný zoznam všetkých Akceptačných miest
je uvedený na www.molgroupcards.com.
Za používanie PK na Akceptačných miestach neúčtuje
spoločnosť SLOVNAFT, a.s., poplatky.
Na Akceptačných miestach v sieti INA je potvrdenie
o realizovanom nákupe daňovým dokladom.
Celková kúpna cena, či už maloobchodná alebo
kartová cenníková, v závislosti od krajiny, bude na
faktúre uvedená v domácej mene aj v eurách.
Prepočítanie kúpnej ceny sa uskutoční kurzom devíza
stred domáca mena/euro vyhláseným príslušnou
Národnou / centrálnou bankou danej krajiny, ktorý je
platný v deň uskutočnenia nákupu.
Spoločnosti skupiny MOL postupujú svoje pohľadávky
voči Zákazníkovi z titulu zahraničných nákupov
prostredníctvom PK na spoločnosť SLOVNAFT, a.s.,
ktorá zabezpečí doručenie faktúr za tieto nákupy
Zamestnancom.
Článok 7.
Fakturácia
Spoločnosť
SLOVNAFT,
a.s.,
vyúčtuje
Zamestnancovi cenu ním nakúpených motorových
palív, ďalších tovarov a služieb ako súhrn dodaní
evidovaných prostredníctvom PK. Fakturačným
obdobím je kalendárny mesiac. Súhrnné faktúry spolu
so zoznamom
faktúr
odošle spoločnosť
SLOVNAFT, a.s., Zamestnancovi elektronicky.
V prípade Zamestnanca, ktorý v období pred
účinnosťou týchto VP alebo v súlade s týmito VP
požiadal o zasielanie faktúr internou poštou, odošle
spoločnosť SLOVNAFT, a.s., tieto cez podateľňu na
príslušný útvar Zamestnanca.
K faktúre vyhotoví spoločnosť SLOVNAFT, a.s.,
podrobný zoznam transakcií, ktorý tvorí prílohu
faktúry. Podrobné zoznamy transakcií v prípade
zahraničných nákupov, ktoré nie sú súčasťou prílohy
faktúr, sú dostupné na stiahnutie v Kartovom centre.
Vystavené faktúry Zamestnanec neuhrádza, ale sú
zúčtované zrážkou zo mzdy na základe Dohody.

4.

Podmienky elektronickej fakturácie
Zamestnanec vyjadruje súhlas so zasielaním
elektronickej faktúry a v zmysle § 71 ods. 1 písm. b)
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o DPH“)
bude
prijímať
faktúry
spoločnosti
SLOVNAFT, a.s., ako aj faktúry spoločností Skupiny
MOL, doručované spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.,
z titulu zahraničných nákupov prostredníctvom PK
v elektronickej forme (s výnimkou nákupov v sieti INA,
Chorvátsko a v akceptačnej sieti v Rakúsku, kde budú
faktúry doručené v papierovej podobe cez podateľňu na
príslušný útvar Zamestnanca). Zamestnanec súčasne
potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania.
a) Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b)
Zákona o DPH daňovým dokladom.
b) Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., je povinná zabezpečiť
vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu
faktúry vyhotovenej v elektronickej forme. Podpis
faktúry kvalifikovaným elektronickým podpisom sa
nevyžaduje.
c) Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., odosiela elektronickú
faktúru z e-mailovej adresy FCBC@mol.hu na emailovú adresu Zamestnanca uvedenú v Žiadosti
alebo neskôr oznámenú.
d) Elektronická faktúra je vystavovaná vo formáte PDF
(PDF/A) a nie je zaheslovaná, zamknutá na tlačenie,
ani komprimovaná.
e) E-mail môže okrem faktúry obsahovať aj ďalšie
prílohy (napr. zoznam faktúr, faktúry za zahraničné
nákupy a p.)
f) Zamestnanec
uvedením
e-mailovej
adresy
v Žiadosti vyhlasuje, že má výlučný prístup
k zadefinovanej e-mailovej adrese a zaväzuje sa
písomne informovať spoločnosť SLOVNAFT, a.s.,
o akýchkoľvek zmenách majúcich vplyv na
zasielanie elektronických faktúr (najmä zmena emailu, na ktorý budú zasielané elektronické faktúry).
g) Elektronická faktúra sa považuje za doručenú v deň
jej odoslania Zamestnancovi.
h) Pre zmenu e-mailovej adresy zašle Zamestnanec
žiadosť s uvedením novej e-mailovej adresy,
osobného čísla Zamestnanca a čísla PK na
palivovekarty@slovnaft.sk.
Zmena
e-mailovej
adresy bude účinná odo dňa potvrdenia zmeny zo
strany spoločnosti SLOVNAFT, a.s., najskôr však od
nasledujúceho fakturačného obdobia.
i) V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa
Zamestnanec
zaväzuje
bezodkladne
o tejto
skutočnosti informovať spoločnosť SLOVNAFT, a.s.,
na
e-mailovú
adresu:
efaktury@slovnaft.sk.
V prípade nesplnenia si oznamovacej povinnosti
podľa predchádzajúcej vety sa elektronická faktúra
považuje za riadne doručenú a spoločnosť
SLOVNAFT, a.s., nie je povinná jej odoslanie
preukazovať.
j) Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., nezodpovedá za
poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobených
poruchou počas doručovania prostredníctvom siete
internet. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., nezodpovedá
za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia
Zamestnanca do siete internet alebo vzniknuté
z dôvodu akejkoľvek nemožnosti Zamestnanca
pripojiť sa/získať prístup do siete internet.
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Článok 8.
Platnosť PK, automatická obnova PK a trvalé
blokovanie PK
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., zabezpečí automatickú
obnovu PK z dôvodu končiacej platnosti PK.
Obnovená PK je vydaná v posledný mesiac platnosti
pôvodnej PK a doručená na útvar, kde Zamestnanec
pracuje.
Ak Zamestnanec nemá záujem o automatickú obnovu
PK, oznámi to spoločnosti SLOVNAFT, a.s., na
palivovekarty@slovnaft.sk písomne najneskôr do
konca kalendárneho mesiaca pred mesiacom,
v ktorom končí platnosť PK.
PIN kód obnovenej PK sa nemení a súčasťou
doručenia obnovenej PK nie je obálka s PIN kódom.
Po aktivovaní a prvom použití obnovenej PK je
pôvodná PK automaticky zablokovaná. Ak je
obnovená PK aktivovaná a prvýkrát použitá až po
uplynutí platnosti pôvodnej PK, pôvodná PK sa
zablokuje uplynutím jej platnosti.
Trvalým blokovaním PK je znemožnené jej ďalšie
používanie. PK sa trvalo zablokuje:
a) na základe požiadavky Zamestnanca v prípade
straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia PK.
V týchto prípadoch je Zamestnanec oprávnený
požiadať o vydanie novej PK,
b) v prípade zániku Dohody akýmkoľvek spôsobom.
c) Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., je oprávnená trvalo
zablokovať PK, ak Zamestnanec nepoužil PK po
dobu dlhšiu ako bezprostredne po sebe plynúcich
90 kalendárnych dní.
PK po
skončení platnosti alebo po trvalom
zablokovaní
PK
Zamestnanec
znehodnotí
prestrihnutím alebo predierovaním magnetickej stopy
a zlikviduje na vlastnú zodpovednosť. Takto
znehodnotenú kartu je možné vyhodiť do triedeného
zberu komunálneho odpadu.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

„GDPR“) a zabezpečil ich integrovanú implementáciu v
prevádzkovaných informačných systémoch.
Zamestnávateľ pred podpisom Dohody poskytol
Zamestnancovi všetky informácie týkajúce sa ochrany
osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní
osobných údajov a povinností Zamestnávateľa ako
prevádzkovateľa, ktoré sú zverejnené a aktualizované
na internetovej stránke Zamestnávateľa alebo priamo
na www.slovnaft.sk, odkaz Ochrana osobných údajov,
sekcia podľa účelu spracúvania osobných údajov.
Podpisom Dohody Zamestnanec prehlasuje, že sa s
týmito informáciami oboznámil.
Článok 11.
Záverečné ustanovenia
Ďalšie vzájomné práva a povinnosti neupravené v
Dohode alebo v týchto VP sa riadia Obchodným
zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
Prípadné spory sa budú snažiť účastníci riešiť
vzájomnou dohodou. V prípade, že medzi účastníkmi
nedôjde k dohode, bude rozhodovať príslušný súd.
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., je oprávnená VP
kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo ich nahradiť
novým znením. Zamestnávateľ oboznámi Zamestnanca
so zmenou VP najneskôr v lehote 7 kalendárnych dní
pred dňom ich účinnosti zverejnením na intranetovom
portáli Zamestnávateľa.
Odo dňa platnosti a účinnosti nových VP sa tieto budú
vzťahovať na všetky PK a vzťahy spojené s ich
používaním, vrátane PK vydaných pred ich účinnosťou.
Tieto VP nadobúdajú účinnosť 15. 02. 2022.

Bratislava, dňa 07. 02. 2022

Článok 9.
Reklamácie
Reklamáciu vád motorového paliva, ďalších tovarov
a služieb nakúpených prostredníctvom PK uplatňuje
Zamestnanec bezodkladne po zistení vady na
ČS/Akceptačnom mieste, kde sa nákup uskutočnil.
Vybavovanie reklamácií sa riadi právnymi predpismi
platnými v krajine nákupu, resp. reklamačným
poriadkom danej ČS/Akceptačného miesta.
Sťažnosť, týkajúcu sa napr. fakturácie, funkčnosti PK,
vyhotovenia PK a pod. môže Zamestnanec uplatniť
na útvare Produktový manažment - Palivové karty
spoločnosti
SLOVNAFT, a.s.,
na
palivovekarty@slovnaft.sk.
Reklamáciu vykonanej zrážky zo mzdy je možné
uplatniť na AC ĽZ.
Článok 10.
Ochrana osobných údajov
Zamestnávateľ postupuje pri spracúvaní osobných
údajov
v súlade s podmienkami stanovenými
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Zákon“) a Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(„Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo
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