Polityka prywatności
dotycząca czynności przetwarzania danych wykonywanych w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów o karty paliwowe MOL Group GOLD
Europe zawieranych przez Dział sprzedaży Slovnaft Polskka S.A. (zwaną dalej „Spółką”), zarządzaniem ofertami umów, a także egzekwowaniem
praw pokrewnych Spółki i wypełnianiem jej zobowiązań związanych z tymi prawami

Opis
i
przetwarzania
danych

cel

1. Zapytania o
ewentualne oferty
kierowane przez
spółkę oraz
potencjalne zawarcie
umowy

System(y) rejestracji:
Systemy CRM i SAP
R3

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

Odbiorca
transferów
danych

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

Dla przedsiębiorców
indywidualnych,
producentów surowców
podstawowych i rolników,
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji
umowy, której stronami są
Spółka i Partner, lub do
podjęcia działań przed
zawarciem umowy).

Imię i nazwisko,
stanowisko, adres
e-mail, numer
telefonu osoby
kontaktowej,
przedstawiciela lub
kompetentnego
pracownika w
odniesieniu do
konkretnej umowy;
nazwa i siedziba
(spółki)
reprezentowanego
podmiotu; metoda
komunikacji.

W
odniesieniu
do
wykonywania
praw
obywatelskich
lub
wykonywania obowiązków
wynikających
z
prawa
cywilnego: jeżeli zapytanie
skutkuje przesłaniem oferty,
czas trwania przetwarzania
danych będzie taki sam jak
w przypadku przetwarzania
danych opisanego w § 2.

MOL Nyrt. oraz
Slovnaft Polska
S.A. są
współadministrat
orami. Żadne inne
dane nie są
przekazywane
administratorowi.

MOL IT & Digital GBS Kft.
(siedziba: HU-1117
Budapeszt, Budafoki út 79,
adres e-mail: ITU@mol.hu)
— świadczenie usług
informatycznych i
hostingowych ściśle
związanych z
przetwarzaniem.

Dla osób rejestrujących
się jako przedstawiciele
spółki

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(dla celów uzasadnionych
interesów prowadzonych
przez Spółkę lub przez
podmiot reprezentowany
przez osobę wnioskującą
o ofertę).

Źródło danych:
osoba wysyłająca
zapytanie.

W pozostałych przypadkach
Spółka będzie przetwarzać
dane podmiotów danych
przez okres 3 lat od daty
ostatniej
korespondencji
(dotyczy to w szczególności
zapytań
przekazywanych
do Działu obsługi klienta
Spółki za pośrednictwem
poczty
elektronicznej,
strony
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

Odbiorca
transferów
danych

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

www.molgroupcards.com
lub telefonicznie).
Uzasadniony interes:
składanie/dokonywanie
oceny zapytań ofertowych
partnerów, mapowanie
okazji biznesowych
związanych z dowolnymi
ofertami składanymi przez
Spółkę lub potencjalne
zawieranie umów oraz
pomyślne i efektywne
przygotowywanie
negocjacji umów.
Jeżeli nie zostaje zawarta
żadna umowa,
administrator danych
będzie przechowywać
dane kontaktowe
podmiotów danych
będących potencjalnymi
partnerami przez okres 3
lat. Uzasadnionym
interesem administratora
danych jest przesyłanie
potencjalnym partnerom
ofert zawierających
warunki systemu zniżek
(dostosowanego do
zmieniających się
warunków rynkowych)
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

Odbiorca
transferów
danych

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

Imię i nazwisko,
stanowisko, adres
e-mail, numer
telefonu osoby
kontaktowej,
przedstawiciela lub
kompetentnego
pracownika w
odniesieniu do
konkretnej umowy;
nazwa i siedziba
(spółki)
reprezentowanego
podmiotu; metoda
komunikacji. Po
wypełnieniu
formularza
rejestracyjnego
podane są tutaj
dane kontaktowe i
szczegółowe
informacje
dotyczące
reprezentowanej
organizacji.

W
odniesieniu
do
wykonywania
praw
obywatelskich
lub
wykonywania obowiązków
wynikających
z
prawa
cywilnego: 5 lata od daty
zakończenia
stosunku
umownego (zgodnie z §
6:22 ust. 1 Ustawy z 2013 r.
Kodeks cywilny, zwanej
dalej
„Kodeksem
cywilnym”), uwzględniając,
że okres przedawnienia
roszczeń cywilnych wynosi
5 lat.

MOL Nyrt. oraz
Slovnaft Polska
S.A. są
współadministrat
orami. Żadne inne
dane nie są
przekazywane
administratorowi.

MOL IT & Digital GBS Kft.
(siedziba: HU-1117
Budapeszt, Budafoki út 79,
adres e-mail: ITU@mol.hu)
— świadczenie usług
informatycznych i
hostingowych ściśle
związanych z
przetwarzaniem.

oraz przekazywanie im
informacji na temat
rozwoju produktów i
usług, a także
rozszerzania asortymentu
produktów i usług.
2. Przetwarzanie
danych w związku z
ofertami umów
przedkładanymi przez
Spółkę lub ofertami
otrzymywanymi przez
Spółkę
Ta czynność
przetwarzania danych
obejmuje przetwarzanie
danych kontaktowych
adresatów ofert Spółki
dotyczących umów, a
także danych osób
kontaktowych,
przedstawicieli i
pracowników partnerów
prezentujących oferty
Spółce.

System(y) rejestracji:
Systemy SAP R3 i CRM

Dla przedsiębiorców
indywidualnych,
producentów surowców
podstawowych i rolników,
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji
umowy, której stronami są
Spółka i Partner, lub do
podjęcia działań przed
zawarciem umowy).
Dla osób rejestrujących
się w imieniu spółki, art. 6
ust. 1 lit. f RODO (do
celów uzasadnionych
interesów realizowanych
przez Spółkę lub przez
partnera
prezentującego/otrzymują
cego konkretną ofertę).

Jeżeli nie zostaje zawarta
żadna umowa, 3 lata od
daty odbioru oferty umowy
przez adresata, wyraźnego
odrzucenia oferty lub, w
przypadku braku oferty (np.
gdy po złożeniu wniosku o
ofertę
nie
zostaje
przedłożona żadna oferta),
od
daty
ostatniej
3/26

RODO — Złota karta w UE/HU
Obowiązuje od maja 2019 r.

V.13

Opis
i
przetwarzania
danych

cel

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Uzasadniony interes:
składanie ofert,
dokonywanie oceny ofert
partnerów, zarządzanie
ofertami, pomyślne i
skuteczne negocjowanie
umów oraz sporządzanie
odpowiednich umów.
3. Zdolność
kredytowa

System(y) rejestracji:
Systemy CRM i SAP

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji
uzasadnionego interesu
Spółki)
Uzasadniony interes:
sprawdzanie limitu
kredytowego
potencjalnych partnerów
umownych lub stron
wnioskujących o ofertę w
celu zawierania umów
tylko z właściwymi i
partnerami o
odpowiedniej zdolności
kredytowej.

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

korespondencji
stronami.

Odbiorca
transferów
danych

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

Dun & Bradstreet
Poland sp. z o.o.

MOL IT & Digital GBS Kft.
(siedziba: HU-1117
Budapeszt, Budafoki út 79,
adres e-mail: ITU@mol.hu)
— obsługa systemów SAP i
CRM.

między

Źródło danych:
osoba składająca
zapytanie,
osoba/podmiot
wnioskująca(-y) o
ofertę, adresat
oferty Spółki.
Dane partnerów
umownych
pozyskane podczas
sprawdzania
limitów
kredytowych i
powiązane z nimi
dane kontaktowe.
Źródło danych:
partnerzy Spółki
zajmujący się
zdolnością
kredytową
(ubezpieczyciele
kredytów, dostawcy
informacji o
spółkach, publiczne
bazy danych i dane
wewnętrzne).

W przypadku zdolności
kredytowych
przekazywanych przez
partnerów Spółki
zajmujących się zdolnością
kredytową — 1 rok (tj.
okres ważności).

(siedziba: Plac
Europejski 2, 00844 Warszawa,
adres e-mail:
kontakt.pl@bisn
ode.com )

W przypadku ubezpieczeń
kredytów — do momentu
ich odwołania.

W odniesieniu do
wykonywania praw
obywatelskich lub
wykonywania obowiązków
wynikających z prawa
cywilnego: gdy
sprawdzenie limitu
kredytowego skutkuje

—
zdolność
kredytowa
potencjalnych
partnerów
umownych
lub
stron
wnioskujących o
ofertę
w
celu
zawierania umów
tylko z właściwymi
i partnerami o
odpowiedniej
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

Odbiorca
transferów
danych

zawarciem umowy, 5 lat od
daty zakończenia stosunku
umownego (zgodnie z §
6:22 ust. 1 Kodeksu
cywilnego). W przeciwnym
razie okres 5 lat ma być
liczony od daty ukończenia
właściwego sprawdzenia
limitu kredytowego,
uwzględniając, że okres
przedawnienia roszczeń
cywilnych wynosi 5 lat.

zdolności
kredytowej.

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

W przypadku gdy
przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia
zobowiązań podatkowych,
którym podlega Spółka,
dane będą przetwarzane
przez 5 lat od ostatniego
dnia roku kalendarzowego,
w którym miało zostać
złożone właściwe zeznanie
podatkowe, lub w którym
dane te miały być
zgłoszone lub
zadeklarowane, lub, w
przypadku braku takiego
zeznania/zgłoszenia/deklar
acji, roku, w którym
podatek był należny (§ 78
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

Odbiorca
transferów
danych

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

ust. 3 i § 202 ust. 1 Ustawy
o podatku).

4. Wykonywanie
umów o karty
paliwowe zawieranych
z Klientami, w tym
przechowywanie
danych osób
kontaktowych,
odpowiadanie za dane
odbierane oraz
sprawdzanie
informacji
dotyczących faktur
dotyczących tych
umów

System(y) rejestracji:
CRM, Arksys, FCBC,
VKK, SAP i BI

Dla przedsiębiorców
indywidualnych,
producentów surowców
podstawowych i rolników,
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji
ważnej umowy, której
stronami są Spółka i
Partner, lub do podjęcia
działań przed zawarciem
umowy).
Dla kontrahentów
będących podmiotami
prawnymi, art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (do celów
uzasadnionych interesów
realizowanych przez
Spółkę i osobę
otrzymującą/wnioskującą
o ofertę / Klienta).

Uzasadniony interes:
przetwarzanie jest
niezbędne do zawierania i

Imię i nazwisko,
stanowisko, adres
e-mail, numer
telefonu osoby
kontaktowej,
przedstawiciela lub
właściwego
pracownika; nazwa
i siedziba (spółki),
numer rejestracji
spółki, numer
rachunku
bankowego, numer
identyfikacji
podatkowej
reprezentowanego
Klienta; a także
wszelkie
dodatkowe dane
związane z
realizacją umowy.
Wzór podpisu —
poświadczony
notarialnie (aláírási
címpéldány)
lub
przygotowany
i
kontrasygnowany

W odniesieniu do
wykonywania praw
obywatelskich lub
wykonywania obowiązków
wynikających z prawa
cywilnego: 5 lat po ustaniu
stosunku umownego z
danym Klientem (zgodnie z
pkt. 6:22 ust. 1 kodeksu
cywilnego), uwzględniając,
że okres przedawnienia
roszczeń cywilnych wynosi
5 lat.
W przypadku gdy
przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia
zobowiązań podatkowych,
którym podlega Spółka,
dane będą przetwarzane
przez 5 lat od ostatniego
dnia roku kalendarzowego,
w którym miało zostać
złożone właściwe zeznanie
podatkowe, lub w którym
dane te miały być
zgłoszone lub
zadeklarowane, lub, w

MOL Nyrt. oraz
Slovnaft Polska
S.A. są
współadministrat
orami. Żadne inne
dane nie są
przekazywane
administratorowi.

Poczta
Polska
Spółka
Akcyjna, przesyłanie faktur
Klientom,
siedziba:
ul.
Rodziny Hiszpańskich 8, 00940 Warszawa, Internet:
https://www.pocztapolska.pl
e-mail:

kontakt@poczta-polska.pl

MOL IT & Digital GBS Kft.
(siedziba:
HU-1117
Budapeszt, Budafoki út 79,
adres e-mail: ITU@mol.hu)
—
świadczenie
usług
informatycznych
i
hostingowych
ściśle
związanych
z
przetwarzaniem.

T-Systems Zrt. — obsługa i
rozwój systemów obsługi
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

wykonywania umów,
koordynowania
działalności stron,
egzekwowania ich praw
oraz wypełniania ich
zobowiązań w ramach
umów.

przez
adwokata
(aláírási minta) —
osoby
(osób)
podpisującej(-ych)
umowę.

przypadku braku takiego
zeznania/zgłoszenia/deklar
acji, roku, w którym
podatek był należny (§ 78
ust. 3 i § 202 ust. 1 Ustawy
o podatku).

Numer karty, typ
karty, centrum
kosztów, nazwa
wskazana na karcie
(jeśli nie jest
tożsama ze
skróconą nazwą
spółki), numer
rejestracyjny
pojazdu, średnie
miesięczne opłaty
za przejazdy
drogami płatnymi,
liczba i dodatkowe
dane pojazdów
korzystających z
dróg płatnych,
dostępne saldo.
W związku z
Usługami
Assistance: przed
skorzystaniem z
usługi posiadacz

W zakresie zobowiązań
podatkowych,
którym
podlega
Spółka,
dane
dotyczące zaliczek będą
przetwarzane przez 5 lat od
ostatniego
dnia
roku
kalendarzowego, w którym
miało
zostać
złożone
właściwe
zeznanie
podatkowe, lub w którym
dane te miały być zgłoszone
lub zadeklarowane, lub, w
przypadku braku takiego
zeznania/zgłoszenia/deklar
acji, roku, w którym podatek
był należny (§ 78 ust. 3 i §
202 ust. 1 Ustawy o
podatku).

Odbiorca
transferów
danych

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych
kart (Arksys, FCBC, VKK)
(siedziba: HU-1117
Budapeszt, Budafoki út 56,
telefon: +36 1 265-8444,
Internet: www.t-systems.hu,
adres e-mail:
TS_ugyfelkapcsolat@tsystems.hu)

Stratis Kft.
HU-1037
Budapeszt,
Szépvölgyi út 139
+36-1-454-1900
www.stratis.hu — obsługa
baz danych

W przypadku gdy dane są
również niezbędne do
wypełnienia obowiązków w
zakresie rachunkowości,
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

karty musi podać
nazwę i adres
Klienta (siedzibę w
przypadku spółek);
numer karty
paliwowej MOL;
dokładną
lokalizację
unieruchomionego
pojazdu, jego typ i
masę całkowitą,
numer
rejestracyjny, a
także wszelkie
informacje, które są
absolutnie
konieczne do
rozpoczęcia
świadczenia usługi.

którym podlega Spółka,
oraz do przechowywania
dokumentów księgowych,
muszą być one
przechowywane przez 8 lat
(§ 168-169 Ustawy o
rachunkowości).

Odbiorca
transferów
danych

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

MOL Nyrt. oraz
Slovnaft Polska
S.A. są
współadministrat

MOL IT & Digital GBS Kft.
(siedziba: HU-1117
Budapeszt, Budafoki út 79,
adres e-mail: ITU@mol.hu)
— świadczenie usług

Źródło danych:
Klient.
5. Przesyłanie
powiadomień o
dostępności faktur
elektronicznych wraz
z linkiem do strony, z

W przypadku Klientów
będących osobami
fizycznymi (np.
przedsiębiorców
indywidualnych,

Imię i nazwisko,
adres e-mail i
numer telefonu
osoby kontaktowej /
przedstawiciela,

W przypadku klientów
będących osobami
fizycznymi do momentu
wycofania zgody Klienta, w
przeciwnym razie do
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

której można je
pobrać
Jeżeli Partner wyraża
takie życzenie, Spółka
świadczy usługi
fakturowania
elektronicznego.
Informacje o
dostępności faktur
elektronicznych i link do
strony, z której można
je pobrać, są
przesyłane pocztą
elektroniczną.

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

Odbiorca
transferów
danych

producentów surowców
podstawowych, rolników):
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(zgoda podmiotu danych).

która(-y) jest
podmiotem danych,
adres e-mail
przekazany przez
Klienta, którego
osoba kontaktowa /
przedstawiciel
reprezentuje,
szczegóły
dotyczące
miesięcznych faktur
zbiorczych.

momentu zakończenia
stosunku umownego
między Spółką a Klientem.

orami. Żadne inne
dane nie są
przekazywane
administratorowi.

.

Osoba, której dane
dotyczą, ma prawo do
cofnięcia swojej zgody w
dowolnym momencie.
W przypadku Klientów
będących podmiotami
prawnymi lub innych
organizacji: Art. 6 ust. 1
lit. f RODO (przetwarzanie
jest niezbędne do
realizacji uzasadnionego
interesu Spółki i jej
partnera umownego).

Źródło danych:
Klient.

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych
informatycznych i
hostingowych ściśle
związanych z
przetwarzaniem.

W przypadku klientów
będących osobami
prawnymi przez cały czas
korzystania z usługi.
Wycofanie zgody przez
Klienta lub anulowanie
usługi nie będzie wywierać
wpływu na czas
przechowywania danych do
fakturowania zgodnie z
obowiązującymi przepisami
podatkowymi i księgowymi
[tj. czas trwania
poszczególnych czynności
przetwarzania danych (§
4)].

Uzasadniony interes
Spółki i jej partnera
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

Odbiorca
transferów
danych

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

Imię i nazwisko,
stanowisko, adres
e-mail i numer
telefonu osoby
kontaktowej,
przedstawiciela lub
kompetentnego
pracownika w
odniesieniu do
konkretnej umowy;
nazwa i siedziba
(spółki)
reprezentowanego
podmiotu.

W odniesieniu do
wykonywania praw
obywatelskich lub
wykonywania obowiązków
wynikających z prawa
cywilnego: 5 lat po ustaniu
stosunku umownego z
danym Klientem (zgodnie z
pkt. 6:22 ust. 1 kodeksu
cywilnego), uwzględniając,
że okres przedawnienia
roszczeń cywilnych wynosi
5 lat.

Atradius
Collections B.V.
Sp. z o.o.,
Oddział w Polsce,
The Warsaw Hub
B (siedziba: ul.
Rondo
Daszyńskiego 2B,
00-843
Warszawa, adres
e-mail:
client_relations_gl
obal@atradius.co
m)

MOL GBS Magyarország
Kft. (siedziba: HU-1039
Budapeszt, Szent István
utca 14, adres e-mail:
MFS@msc.mol.hu) —
sprawdzanie zdolności
kredytowej i limitów
kredytowych, dokonywanie
oceny wyników sprawdzeń,
organizowanie windykacji
długów.

umownego: przesyłanie
faktur drogą elektroniczną
(e-faktur), usprawnianie
fakturowania i związanej z
tym komunikacji.
6. Zarządzanie
kredytami, windykacja
przeterminowanych
należności

System(y) rejestracji:
SAP, E-Collect,
systemy ewidencji
zewnętrznych biur
informacji kredytowej

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(dla celów uzasadnionych
interesów prowadzonych
przez Spółkę lub przez
podmiot reprezentowany
przez osobę wnioskującą
o ofertę).
Uzasadniony interes:
zarządzanie
wierzytelnościami
partnerów umownych w
sposób niezależny i z
wykorzystaniem
zewnętrznych biur
informacji kredytowej i
adwokatów.

Źródło danych:
Klient.

W przypadku gdy
przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia
zobowiązań podatkowych,
którym podlega Spółka,
dane będą przetwarzane
przez 5 lat od ostatniego
dnia roku kalendarzowego,
w którym miało zostać
złożone właściwe zeznanie
podatkowe, lub w którym
dane te miały być
zgłoszone lub

Partnerzy będący
adwokatami
Spółki w celu
zapewnienia
skutecznego
zarządzania
roszczeniami
Spółki wobec
partnerów
umownych i ich
egzekwowania.

Partnerzy Spółki zajmujący
się zarządzaniem kredytami
w celu zapewnienia
zarządzania roszczeniami
Spółki wobec partnerów
umownych.

MOL IT & Digital GBS Kft.
(siedziba: HU-1117
Budapeszt, Budafoki út 79,
adres e-mail: ITU@mol.hu)
— obsługa systemu SAP.
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

Odbiorca
transferów
danych

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

Brak

MOL IT & Digital GBS Kft.
— obsługa systemów IT
(siedziba: HU-1117
Budapeszt, Budafoki út 79,
telefon: +36-70-373-2005;
Internet:
https://mol.hu/hu/molrol/molmagyarorszag-szolgaltatokozpont-kft/ (wybór usług
IT), adres e-mail:
ITU@mol.hu

zadeklarowane, lub, w
przypadku braku takiego
zeznania/zgłoszenia/deklar
acji, roku, w którym
podatek był należny (§ 78
ust. 3 i § 202 ust. 1 Ustawy
o podatku).
W przypadku gdy dane są
również niezbędne do
wypełnienia obowiązków w
zakresie rachunkowości,
którym podlega Spółka,
oraz do przechowywania
dokumentów księgowych,
muszą być one
przechowywane przez 8 lat
(§ 168-169 Ustawy o
rachunkowości).
7. Wysyłanie
ogólnych wiadomości
marketingowych
(reklamowych), ofert
promocyjnych,
kuponów lub
zaproszeń na
wydarzenia pocztą
tradycyjną, pocztą
elektroniczną,
wiadomościami SMS

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie
jest
niezbędne do realizacji
uzasadnionego interesu
Spółki).

Uzasadniony interes
Spółki: przekazywanie
informacji na temat usług i
produktów Spółki;

W przypadku
Klientów będących
osobami fizycznymi
(np.
przedsiębiorców
indywidualnych,
producentów
surowców
podstawowych,
rolników): nazwa,
adres, adres e-mail

Do momentu zawarcia
umowy z danym Klientem
lub wycofania przez
podmiot danych zgody na
wysyłanie ogólnych
wiadomości
marketingowych
(reklamowych), ofert
promocyjnych lub kuponów,
tj. gdy skorzysta on ze
swojego prawa do
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

lub za pośrednictwem
odpowiedniej
aplikacji, pod
warunkiem że została
ona pobrana przez
Klienta

Spółka może również
wysyłać
wiadomości
marketingowe
(reklamowe)
do
Klientów
w
imieniu
innych
podmiotów
należących do Grupy
MOL.
Spółka może wysyłać
wiadomości reklamowe
w imieniu następujących
partnerów Grupy MOL:

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

przekazywanie Klientom
potencjalnych zniżek;
przesyłanie Klientom
Spółki ogólnych
komunikatów
marketingowych
(reklamowych), ofert
promocyjnych i kuponów
pocztą tradycyjną, pocztą
elektroniczną,
wiadomościami SMS lub
za pośrednictwem
odpowiedniej aplikacji,
pod warunkiem że Klient
pobrał ją do
bezpośrednich celów
marketingowych.

i numer telefonu
potencjalnego
adresata.

wyrażenia sprzeciwu
zgodnie z Art. 21 ust. (2)–
(3) RODO (w zależności od
tego, co nastąpi wcześniej).

Podmiot danych może
cofnąć zgodę na
wysyłanie przez Spółkę
wiadomości
marketingowych
(reklamowych) w każdej
chwili, przesyłając
stosowny wniosek na
dane teleadresowe Spółki
lub, jeśli wiadomości
marketingowe
(reklamowe) są wysyłane
za pośrednictwem

Odbiorca
transferów
danych

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

taszusz@mol.hu)

Nazwa i adres
Klienta (spółki),
adres e-mail i
numer telefonu
używane do
kontaktu, a także w
razie potrzeby imię
i nazwisko oraz
stanowisko osoby
kontaktowej (aby
umożliwić
komunikację z tą
osobą).
Źródło danych:
Klient.
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

Odbiorca
transferów
danych

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

aplikacji, również za
pośrednictwem aplikacji.
Zgodnie z Art. 21 ust. (2)–
(3) RODO w przypadku
przetwarzania danych
osobowych w celach
marketingu
bezpośredniego, w
dowolnym momencie
podmiotowi danych
przysługuje prawo do
wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jego
danych osobowych w
celach marketingu
bezpośredniego. W
przypadku wniesienia
przez podmiot danych
sprzeciwu wobec
przetwarzania jego
danych osobowych w
celach marketingu
bezpośredniego dane
osobowe nie będą już
przetwarzane w takich
celach.
W kontekście
uczestnictwa w
wydarzeniach gdy
podmiot danych
zarejestruje się do
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

Odbiorca
transferów
danych

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

Nazwa i adres
Klienta (spółki) oraz
adres e-mail
używany do
kontaktu; w razie
potrzeby imię i
nazwisko oraz
stanowisko osoby
kontaktowej (aby
umożliwić
komunikację z tą
osobą), a także
dane osobowe
generowane
podczas badań
klientów.

Do momentu zawarcia
umowy z konkretnym
Klientem lub do momentu
wyrażenia przez podmiot
danych zakazu
przetwarzania, tj. do
momentu wyegzekwowania
przez niego prawa do
wyrażenia sprzeciwu
według Art. 21 ust. 1
RODO (w zależności od
tego, co nastąpi wcześniej),
chyba że administrator
wykazuje jednoznaczne,
uzasadnione prawnie
podstawy do
przetwarzania, które są
nadrzędne w stosunku do
interesów, praw i swobód
podmiotu danych, lub do
ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

Brak

MOL IT & Digital GBS Kft.
(siedziba: HU-1117
Budapeszt, Budafoki út 79,
adres e-mail: ITU@mol.hu)
— świadczenie usług
informatycznych i
hostingowych ściśle
związanych z
przetwarzaniem.

Przez czas trwania
stosunku umownego.

MOL Nyrt. oraz
Slovnaft Polska
S.A. są
współadministrat
orami. Żadne inne

wydarzenia, Spółka
przekaże osobną Politykę
prywatności.
8. Wysyłanie
informacji na temat
dostępności
kwestionariuszy
internatowych
za
pośrednictwem
poczty elektronicznej
na
potrzeby
przeprowadzania
badań zadowolenia

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji
uzasadnionego interesu
Spółki)
Uzasadniony interes:
dokonywanie ocen
zadowolenia klientów
Spółki, poprawa
wizerunku Spółki, a co za
tym idzie poprawa jej
wyników ekonomicznych i
doskonalenie
świadczonych przez nią
usług.

Źródło danych:
Klient.

9. Rozwój
działalności,
zwiększanie
efektywności
sprzedaży produktów

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie
jest
niezbędne do realizacji
uzasadnionego interesu
administratora).

Administrator
zajmujący się
przetwarzaniem
danych przetwarza
następujące dane:

.

Stratis Kft.
HU-1037
Budapeszt,
Szépvölgyi út 139
+36-1-454-1900
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Uzasadniony
interes:
Rozwój
działalności,
W
tym kontekście zwiększanie efektywności
administratorzy
sprzedaży produktów
korzystają
z
usług
usługodawców
zewnętrznych
do Oceny
uzasadnionego
analizowania
danych interesu (LIA) można
dotyczących sprzedaży i dokonać
pod
innych
danych następującym linkiem:
(sprzedaży
poszczególnych stacji,
sprzedanych produktów
itp.)
w
celu
podejmowania
merytorycznych decyzji
biznesowych.
10. Zapobieganie
oszustwom
i
nadużyciom
związanym
ze
stosunkiem
umownym oraz ich
wykrywanie i badanie

Zapobieganie
oszustwom

i

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji
uzasadnionego interesu
Spółki).

Uzasadniony interes
Spółki: zapobieganie
nieprawidłowościom i
wykrywanie

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

•
•
•
•
•

Czas trwania
przetwarzania danych

dane nie są
przekazywane
administratorowi.

Nazwa
klienta
Numer
karty
Identyfikato
r kierowcy
Numer
rejestracyjn
y pojazdu
Data
transakcji

Dane wymagane
do prowadzenia
badania i dostępne
w momencie
rozpoczęcia
badania (np. imiona
i nazwiska oraz
dane kontaktowe
podmiotów
danych).

Odbiorca
transferów
danych

W przypadku gdy
dochodzenie wykazuje, że
zgłoszenie jest
nieuzasadnione lub nie jest
wymagane dalsze
działanie, wszelkie dane
odnoszące się do
zgłoszenia powinny zostać
usunięte w ciągu 60 dni od
zakończenia dochodzenia.

W przypadku
wszczęcia przez
Spółkę
dochodzenia w
sprawie etyki,
członkowie
Komitetu ds. Etyki
będą mieli dostęp
do danych
niezbędnych do

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

www.stratis.hu — analiza
danych

MOL IT & Digital GBS Kft.
— obsługa systemów SAP i
CRM oraz świadczenie
usług informatycznych.
(siedziba: HU-1117
Budapeszt, Budafoki út 79,
adres e-mail: itu@mol.hu).
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

nadużyciom oraz ich
badanie jest regulowane
przez „Kodeks etyki i
postępowania
biznesowego”, „Kodeks
etyki dla partnerów
biznesowych”
oraz
„Regulamin
Komitetu
ds. Etyki” grupy MOL
(zwane dalej łącznie
„Kodeksem etyki”), które
są
dostępne
pod
następującym linkiem:
https://mol.hu/hu/molrol/
etika-esmegfeleles/etika/.

Podstawa prawna
przetwarzania danych

nieprawidłowości, które
stanowią zagrożenie dla
aktywów, tajemnic
handlowych, własności
intelektualnej lub reputacji
Spółki, zapobieganie im
oraz pociąganie do
odpowiedzialności osób
za nie odpowiedzialnych,
jak również tworzenie
odpowiedniego
środowiska pracy
opartego na szacunku i
wolnego od strachu i
działań odwetowych.

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

Odbiorca
transferów
danych

Źródło danych: w
zależności od
okoliczności
danego przypadku.

W przypadku podjęcia
działań na podstawie
dochodzenia, w tym
postępowania przeciwko
osobie zgłaszającej z
powodu wszczęcia
postępowania sądowego
lub dyscyplinarnego,
wszelkie dane odnoszące
się do zgłoszenia mogą być
przetwarzane w systemie
sprawozdawczości
pracodawcy najpóźniej do
czasu ostatecznego
zakończenia postępowania
wszczętego na podstawie
konkretnego zgłoszenia.

przeprowadzenia
postępowania.

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

W przypadku gdy
dochodzenie
dotyczy innej
spółki grupy MOL
oraz, w oparciu o
dochodzenie,
konkretna spółka
dochodzi swoich
roszczeń, działy
HR i sprawujące
funkcje prawne tej
konkretnej spółki,
jak i działy HR i
sprawujące
funkcje prawne
właściwej Spółki,
będą mieć dostęp
do danych.

MOL Nyrt. oraz
Slovnaft Polska
S.A. są
współadministrat
orami. Żadne inne
dane nie są
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

Odbiorca
transferów
danych

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

przekazywane
administratorowi.
11. Egzekwowanie
roszczeń Spółki w
odniesieniu
do
stosunków umownych
Przykładowo obrona we
wszelkich
postępowaniach
procesowych
wszczętych
przez
Klienta na mocy Art. 17
ust. 3 lit. e RODO w
odniesieniu do umowy
lub w postępowaniach
administracyjnych.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji
uzasadnionego interesu
Spółki).

Uzasadniony interes
Spółki: dochodzenie
roszczeń przez Spółkę i
skuteczna obrona w
postępowaniach spornych
wszczętych przez Klienta
lub w postępowaniach
administracyjnych.

Wszystkie dane
określone w celach
przetwarzania
danych nr od 1 do
8, w szczególności
zakres danych
wymaganych do
egzekwowania
roszczeń (w tym
zazwyczaj imię i
nazwisko i adres
podmiotu danych
oraz szczegóły
roszczenia
zgłoszonego wobec
niego).
Źródło danych: w
zależności od
okoliczności
danego przypadku.

Czas niezbędny do
zakończenia postępowania
lub 5 lat po zakończeniu
umowy w celu umożliwienia
wyegzekwowania wszelkich
roszczeń Spółki
wynikających z umowy i
obrony przed roszczeniami
Klienta (zgodnie z §6:22
ust. 1 Kodeksu cywilnego).
W przypadku gdy
przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia
zobowiązań podatkowych
w odniesieniu do
dokumentów księgowych
dane będą przetwarzane
przez 5 lat od ostatniego
dnia roku kalendarzowego,
w którym miało zostać
złożone właściwe zeznanie
podatkowe, lub w którym
dane te miały być
zgłoszone lub
zadeklarowane, lub, w
przypadku braku takiego
zeznania/zgłoszenia/deklar
acji, roku, w którym

MOL Nyrt. oraz
Slovnaft Polska
S.A. są
współadministrat
orami. Żadne inne
dane nie są
przekazywane
administratorowi.

MOL IT & Digital GBS Kft.
— obsługa systemów SAP i
CRM oraz świadczenie
usług informatycznych
(siedziba: HU-1117
Budapest, Budafoki út 79.,
adres e-mail: itu@mol.hu).

Atradius
Collections B.V.
Sp. z o.o.,
Oddział w Polsce,
The Warsaw Hub
B (siedziba: ul.
Rondo
Daszyńskiego 2B,
00-843
Warszawa, adres
e-mail:
client_relations_gl
obal@atradius.co
m)
Partnerzy
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

Odbiorca
transferów
danych

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

Brak

Brak

podatek był należny (§ 78
ust. 3 i § 202 ust. 1 Ustawy
o podatku).
W przypadku gdy dane są
również niezbędne do
wypełnienia obowiązków w
zakresie rachunkowości,
którym podlega Spółka,
oraz do przechowywania
dokumentów księgowych,
muszą być one
przechowywane przez 8 lat
(§ 168-169 Ustawy o
rachunkowości).
12. Przywoływanie
Klientów na potrzeby
referencji branżowych

MOL
ma
prawo
przywoływać umowę lub
współpracę z Klientem
jako
referencje
branżowe, gdy jest to
jednoznacznie
wymagane przez stronę
trzecią
podczas
dowolnych przetargów,
postępowań
o
udzielenie
zamówień

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji
uzasadnionego interesu
Spółki).
Uzasadniony interes
Spółki: interes związany z
działalnością Spółki,
pomyślne uczestnictwo w
przetargach,
postępowaniach o
udzielenie zamówień
publicznych lub
negocjacjach umów.

Imię i nazwisko,
stanowisko i adres
e-mail
przedstawiciela
Klienta związanego
z umową.

Czas trwania wymagany w
ramach określonego
przetargu, postępowania o
udzielenie zamówienia
publicznego lub negocjacji
umów.
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Opis
i
przetwarzania
danych

cel

publicznych
negocjacji umów

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Zakres i źródło
przetwarzanych
danych

Czas trwania
przetwarzania danych

Odbiorca
transferów
danych

Administrator(zy) danych
zajmujący się wyłącznie
przetwarzaniem danych i
jego (ich) działalność w
zakresie przetwarzania
danych

lub

Nazwa, siedziba, numer telefonu, strona internetowa (gdzie dostępna jest polityka prywatności) oraz adres e-mail administratorów:

MOL Nyrt. (siedziba: HU-1117 Budapeszt, Október huszonharmadika utca 18, telefon: +36-1-886-5000, Internet: www.mol.hu, adres e-mail:
ugyfelszolgalat@mol.hu)

Slovnaft Polska S.A., ul Wadowicka 6, 30-415 Kraków, adres e-mail: rodo@slovnaft.pl , Internet: www.slovnaft.pl

Oprócz powyższego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w oparciu o uzasadniony interes), Spółka korzysta z usług swoich prawników w celu zarządzania swoimi
roszczeniami oraz dochodzenia ich wobec swoich partnerów umownych, oraz przekazuje wymagane dane osobowe do tych prawników w tym celu (w tym
szczególnie dane swoich partnerów umownych, ich osób kontaktowych i przedstawicieli określonych w umowie, szczegóły roszczeń). Prawnicy ci działają w
charakterze niezależnych administratorów zgodnie z przepisami ich własnych polityk prywatności. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Spółka zobowiązuje
się przekazać informacje o prawniku biorącym udział w danym procesie przetwarzania danych, a także dane kontaktowe i czynności tego adwokata oraz
przetwarzane w związku z nimi dane.
Wspomniani powyżej partnerzy Spółki będący administratorami działają jako niezależni administratorzy zgodnie z przepisami ich własnych polityk prywatności.
Osoba(-y) kontaktowa(-e) z ramienia administratorów:

MOL Nyrt. — adres e-mail: ugyfelszolgalat@mol.hu
Slovnaft Polska S.A. adres e-mail: rodo@slovnaft.pl
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Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Inspektora(-ów) ochrony danych z ramienia administratorów:

MOL Nyrt. — adres e-mail: dpo@mol.hu
Pracownicy administratorów danych upoważnieni do dostępu do danych:
-

Przetwarzanie danych związanych z przedkładanymi i otrzymywanymi ofertami umów: pracownicy Działu ds. sprzedaży MOL Nyrt. posiadający zgodę MOL.

-

Pracownicy Działu ds. sprzedaży MOL Nyrt. zajmujący się zdolnością kredytową, posiadający zgodę MOL, MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft.

- Zarządzanie kredytami, windykacja przeterminowanych należności: MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft. Partnerzy zarządzający kredytami mają
dostęp do danych, które są im potrzebne do wykonywania opisanych powyżej zadań.
- W nawiązaniu do realizacji umów sprzedaży przez Spółkę: zakłady MOL, partnerzy MOL spedytorami, MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft., MOL
Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft.
Nazwa, siedziba, numer telefonu, strona internetowa (gdzie dostępna jest polityka prywatności) oraz adres e-mail administratorów zajmujących się
przetwarzaniem danych:
- MOL GBS Magyarország Kft. — sprawdzanie zdolności kredytowej i limitów kredytowych, dokonywanie oceny wyników sprawdzeń, organizowanie
windykacji (siedziba: HU-1039 Budapeszt, Szent István utca 14, adres e-mail: MFS@msc.mol.hu)
- MOL Magyarország Szolgáltató Központ Kft. — informowanie Spółki o niekorzystnych ofertach kredytowych (siedziba: HU-1039 Budapeszt, Szent István
utca 14, adres e-mail: LBesnyi@MOL.hu)
- MOL IT & Digital GBS Kft. — obsługa systemów kart (Arksys, FCBC, VKK) i systemów SAP i CRM oraz świadczenie wsparcia w zakresie technologii

informacyjnej (siedziba: HU-1117 Budapeszt, Budafoki út 79, e-mail: ITU@mol.hu)
- Stratis Kft., HU-1037 Budapeszt, Szépvölgyi út 139, tel.: +36-1-454-1900 www.stratis.hu — obsługa baz danych i analiza danych

- Polowiec i Wspólnicy Sp.j., - autoryzowany przedstawiciel prawny Spółki (siedziba: ul. Kielecka 8/1, 31 – 526 Kraków, adres e-mail biuro@polowiec.pl)
info@ceginformacio.hu
- Pracownicy regionalnego działu ochrony MOL, działu ochrony Grupy MOL i działu ds. audytów wewnętrznych mogą mieć dostęp do danych niezbędnych do
przeprowadzania badań, gdy Spółka wszczyna inne postępowania w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz ich wykrywania i badania.
- Pracownicy regionalnego działu ochrony MOL, działu ochrony Grupy MOL, działu ds. audytów wewnętrznych i działu prawnego mogą mieć dostęp do danych
w przypadku egzekwowania roszczeń lub przeprowadzania badań związanych ze stosunkiem umownym.
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- T-Systems Zrt. — obsługa i rozwój systemów obsługi kart (Arksys, FCBC, VKK) (siedziba: HU-1117 Budapeszt, Budafoki út 56, telefon: +36 1 265-8444,
Internet: www.t-systems.hu, adres e-mail: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu)
- MOL IT & Digital GBS Kft. — obsługa systemów obsługi kart (Arksys, FCBC, VKK) (siedziba: HU-1117 Budapeszt, Budafoki út 79, telefon: +36-70-3732005; Internet: https://mol.hu/hu/molrol/mol-magyarorszag-szolgaltato-kozpont-kft/ (wybór usług IT); adres e-mail: ITU@mol.hu)
- MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft. — księgowość, audyty, doradztwo podatkowe oraz prowadzenie Wewnętrznej kancelarii pocztowej
MOL (tj. zarządzanie pocztą odbieraną i wysyłaną) (siedziba: HU-1117 Budapeszt, Október huszonharmadika utca 18, telefon: +36-1-464-0464; Internet:
www.mol.hu, adres e-mail: taszusz@mol.hu)
-

Dun & Bradstreet Poland sp. z o.o. (siedziba: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, adres e-mail: kontakt.pl@bisnode.com )

- Atradius Collections B.V. Sp. z o.o., Oddział w Polsce, The Warsaw Hub B (siedziba: ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, adres e-mail:
client_relations_global@atradius.com)
-

MS EUROPE B.V. – pobór opłat za usługi płatnych odcinków dróg w Polsce (siedziba: Volmerlaan 5, 2288 GC Rijswijk, Holandia )

-

TSG Austria GmbH - obsługa systemów obsługi kart (siedziba: Eitzenbergerstr. 4-6, 2544 Leobersdorf, Austria, adres e-mail: sales.at@tsg-solutions.com)

Oprócz powyższego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w oparciu o uzasadniony interes Spółki), Spółka korzysta z usług swoich partnerów w zakresie
zarządzania kredytami w celu zarządzania wierzytelnościami wobec swoich partnerów umownych, a także z usług swoich partnerów spedytorów w celu
dostarczania przesyłek odbiorcom zgodnie z odpowiednimi umowami, i przekazuje wymagane dane osobowe do tych podmiotów w wyżej wymienionych celach
(w tym szczególnie dane swoich kontrahentów, ich osób kontaktowych i przedstawicieli zgodnie z umową, szczegóły roszczeń). Podmioty te działają jako
podmioty przetwarzające zgodnie z wytycznymi Spółki. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Spółka zobowiązuje się przekazać informacje o partnerze
biorącym udział w danym procesie przetwarzania danych, a także dane kontaktowe i czynności tego partnera oraz przetwarzane w związku z nimi dane.
Osoba(-y) kontaktowa(-e) z ramienia administratorów zajmujących się przetwarzaniem danych:
-

MOL GBS Magyarország Kft. — adres e-mail: MFS@msc.mol.hu

-

MOL Magyarország Szolgáltató Központ Kft. — adres e-mail: LBesnyi@MOL.hu

-

MOL IT & Digital GBS Kft. — adres e-mail: ITU@mol.hu

- Stratis Kft., HU-1037 Budapeszt, Szépvölgyi út 139, tel.: +36-1-454-1900 www.stratis.hu - Angéla Csala: angela.csala@stratis.hu+36-1-454-1900
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Inspektora(-ów) ochrony danych z ramienia administratorów zajmujących się przetwarzaniem danych:
-

MOL GBS Magyarország Kft. — adres e-mail: dpo@mol.hu
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-

MOL Magyarország Szolgáltató Központ Kft. — adres e-mail: dpo@mol.hu

-

MOL IT & Digital GBS Kft. — adres e-mail: dpo@mol.hu

- Stratis Kft., HU-1037. Szépvölgyi út 139, tel.: +36-1-454-1900 www.stratis.hu - Angéla Csala: angela.csala@stratis.hu+36-1-454-1900

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych („dane wrażliwe”) w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności: Nie są przetwarzane
żadne dane wrażliwe.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego: Brak
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, a co najmniej w tych przypadkach miarodajne informacje na temat używanych układów
logicznych, jak również znaczenie i przewidywane konsekwencje przetwarzania danych dla podmiotu danych: Brak zautomatyzowanego podejmowania
decyzji lub profilowania w poszczególnych przypadkach.
Środki bezpieczeństwa danych:
Spółka opracowuje i wdraża procesy przetwarzania danych, tak aby zapewnić ochronę prywatności osób, których dane dotyczą, podczas stosowania RODO
oraz innych przepisów dotyczących przetwarzania danych.
Spółka zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych, podjąć niezbędne działania techniczne i organizacyjne oraz ustanowić zasady proceduralne
niezbędne do egzekwowania przestrzegania RODO oraz innych zasad ochrony i tajemnicy danych.
Dane osobowe są chronione przez Spółkę przed nieuprawnionymi zmianami, dostępem, przekazywaniem, ujawnieniem, usunięciem lub zniszczeniem,
przypadkowym zniszczeniem lub utratą, jak również wszelką niedostępnością ze względu na zmianę stosowanej technologii. W tym kontekście Spółka
przechowuje dane osobowe osób, których dane dotyczą, w chronionej hasłem i/lub zaszyfrowanej bazie danych. W kontekście ochrony przed ryzykiem
Spółka chroni dane osobowe za pomocą zapór sieciowych, oprogramowania antywirusowego, mechanizmów szyfrowania, filtrowania treści oraz innych
rozwiązań technicznych i procesowych. Incydenty związane z bezpieczeństwem danych są stale monitorowane.

Prawa do ochrony danych:
RODO określa szczegółowo Państwa prawa do ochrony danych oraz dostępne środki prawne, a także ich ograniczenia (w szczególności artykuły 5, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79 i 82 RODO). Mogą Państwo w dowolnym momencie zwrócić się o udzielenie informacji na temat przetwarzanych danych
osobowych, które Państwa dotyczą, mogą Państwo żądać sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a
ponadto mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes. Najważniejsze postanowienia streszczono poniżej.
22/26
RODO — Złota karta w UE/HU
Obowiązuje od maja 2019 r.

V.13

Spółka niniejszym zwraca uwagę w szczególności na następujące kwestie:
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych w oparciu o uzasadnione interesy administratora, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W takim przypadku Spółka nie będzie już
przetwarzała danych osobowych, chyba że Spółka wykaże istotne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów,
praw i wolności lub konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już
przetwarzane w takich celach.
Prawo do informacji:
W przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe dotyczące Państwa, musi przekazać Państwu informacje dotyczące Państwa danych — nawet bez
Państwa specjalnego żądania — w tym główne cechy przetwarzania danych, takie jak cel, podstawa prawna i czas trwania przetwarzania, imię i nazwisko
oraz dane kontaktowe Spółki i jej przedstawiciela, dane kontaktowe inspektora ochrony danych, odbiorcy danych osobowych, uzasadniony interes Spółki i/lub
osób trzecich w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, a ponadto Państwa prawa do ochrony danych oraz dostępne środki
prawne (w tym prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego), w przypadku gdy informacje te nie zostały jeszcze Państwu udostępnione. Spółka
przekazuje Państwu powyższe informacje poprzez udostępnienie niniejszej Polityki prywatności.
Prawo dostępu:
Mają Państwo prawo do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do
danych osobowych oraz niektórych informacji związanych z przetwarzaniem danych, takich jak cel przetwarzania danych, kategorie przetwarzanych danych
osobowych, odbiorcy danych osobowych, (planowany) czas przetwarzania danych, prawa z zakresu ochrony Państwa danych oraz możliwość ubiegania się o
środki odwoławcze (w tym prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego), a ponadto informacje na temat źródła danych, z którego Państwa dane są
gromadzone.
Na Państwa wniosek Spółka zobowiązuje się przekazać Państwu kopię przetwarzanych danych osobowych. W przypadku żądania przez Państwa
jakichkolwiek kolejnych kopii Spółka może naliczyć uzasadnioną opłatę w oparciu o koszty administracyjne. W przypadku złożenia wniosku drogą
elektroniczną, informacje powinny zostać przekazane w powszechnie używanym formacie elektronicznym, o ile nie zażądają Państwo inaczej. Prawo do
uzyskania kopii nie wpływa negatywnie na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprostowania:
Mają Państwo prawo żądać od Spółki niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Mając na uwadze cele
przetwarzania, przysługuje Państwu prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.
Prawo do usunięcia:
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Mają Państwo prawo żądać od Spółki niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, a Spółka zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych bez
zbędnej zwłoki w przypadku zajścia określonych okoliczności lub spełnienia określonych warunków. Spółka między innymi zobowiązuje się do usuwania
Państwa danych osobowych na Państwa żądanie, jeżeli na przykład dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane; jeżeli wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania; jeżeli dane
osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; lub jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania; jeżeli dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
państwa członkowskiego, któremu podlega Spółka.
Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest konieczne:
(a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
(b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega
administrator;
(c) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że
prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
(d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do ograniczenia przetwarzania:
Mają Państwo prawo żądać od Spółki ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy zastosowanie ma jeden z poniższych warunków:
(a) prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana — na okres umożliwiający weryfikację prawidłowości danych osobowych;
(b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
(c) Spółka nie potrzebuje danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
(d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy Spółki są nadrzędne wobec uzasadnionych
podstaw Państwa sprzeciwu.
W przypadku gdy przetwarzanie zostało ograniczone z któregokolwiek z wyżej wymienionych powodów, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem
przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Przed uchyleniem żądanego przez Państwa ograniczenia przetwarzania zostaną o tym Państwo poinformowani przez Spółkę.
Prawo do sprzeciwu:
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych w oparciu o uzasadnione interesy administratora, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W takim przypadku Spółka nie będzie już
przetwarzała danych osobowych, chyba że Spółka wykaże istotne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów,
praw i wolności lub konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
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W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już
przetwarzane w takich celach.
Jak wykonywać swoje prawa:
Spółka niezwłocznie, a w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania, przekaże informacje o działaniach podjętych w związku z
żądaniem na podstawie wyżej wymienionych praw. Okres ten może zostać przedłużony o dwa kolejne miesiące, jeżeli będzie to konieczne, z uwagi na
złożoność i liczbę żądań. Spółka poinformuje Państwa o każdym takim przedłużeniu w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku, podając
uzasadnienie opóźnienia. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, informacje zostaną przekazane drogą elektroniczną, o ile to możliwe i nie
zażądają Państwo inaczej.
W przypadku gdy Spółka nie podejmuje działań w związku z Państwa żądaniem, Spółka niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania
– poinformuje Państwa o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych (na
Węgrzech: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság — krajowy organ ds. ochrony danych i dostępu do informacji, w skrócie „NAIH”), a także
korzystania ze środków prawnych. Dane kontaktowe krajowego organu ds. ochrony danych i dostępu do informacji (NAIH) (adres: HU-1125 Budapest Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 1 391 1400, faks: +36-1-391-1410, adres e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Internet: http://naih.hu/).
Powyższe informacje należy przedkładać na piśmie lub w inny sposób, w tym, jeśli jest to stosowne, w formie elektronicznej. Na Państwa życzenie informacje
mogą zostać również przekazane ustnie, pod warunkiem że Państwa tożsamość została uprzednio zweryfikowana w inny sposób.
Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w
szczególności w państwie członkowskim, które jest miejscem Państwa zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem domniemanego naruszenia, jeżeli
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Mają Państwo prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed
sądem przeciwko dotyczącej Państwa prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego. Ponadto przysługuje Państwu prawo do skutecznego środka ochrony
prawnej przed sądem, jeżeli właściwy organ nadzorczy nie rozpatrzył skargi lub nie poinformował Państwa w terminie trzech miesięcy o postępach lub
efektach rozpatrywania wniesionej skargi. Postępowanie przeciwko organowi nadzorczemu zostaje wszczęte przed sądem państwa członkowskiego, w
którym organ nadzorczy ma siedzibę.
Bez uszczerbku dla wszelkich dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, przysługuje Państwu prawo do skutecznego środka ochrony prawnej, jeżeli uznają Państwo, że Państwa prawa wynikające z RODO zostały
naruszone w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z RODO. Postępowanie przeciwko Spółce, jej administratorowi danych lub
administratorowi zajmującemu się przetwarzaniem danych zostaje wszczęte przed sądem państwa członkowskiego, w którym Spółka, administrator danych
lub administrator zajmujący się przetwarzaniem danych ma siedzibę. Ewentualnie takie postępowanie może zostać wszczęte przed sądem państwa
członkowskiego, które jest zwykłym miejscem Państwa pobytu.
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Na Węgrzech działania takie podlegają jurysdykcji sądów powszechnych (törvényszék). Według uznania podmiotu danych pozew może trafić do rozpatrzenia
przez sąd właściwy miejscowo dla miejsca stałego zamieszkania lub miejsca pobytu podmiotu danych. Dodatkowe informacje dotyczące jurysdykcji i danych
kontaktowych sądów można znaleźć na stronie: www.birosag.hu.
Jeżeli sąd uzna Państwa roszczenie za zasadne, ustali, że doszło do naruszenia i nakaże Spółce — lub konkretnemu administratorowi zajmującemu się
przetwarzaniem danych albo konkretnemu partnerowi Spółki będącemu administratorowi danych — zakończenie niezgodnego z prawem przetwarzania
danych, przywrócenie legalności przetwarzania oraz wykazanie precyzyjnie określonego postępowania celem zapewnienia, że przestrzegane są Państwa
prawa oraz, jeśli jest to stosowne, orzeczenia sądu w zakresie dochodzenia roszczeń lub restytucji (sérelemdíj). Sąd może także nakazać ujawnienie
orzeczenia poprzez publikację danych identyfikacyjnych Spółki lub jej partnera będącego administratorem danych lub administratorem zajmującym się
przetwarzaniem danych, jeśli zakres orzeczenia obejmuje więcej osób lub jeśli waga orzeczenia uzasadnia takie ujawnienie.
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