
MOL Slovenija d.o.o.                                                       
Izbor partnerjev za upravljanje bencinskih servisov  

RET_3_G1_MOLSL 2 

 Priloga 2/3 

  

 
Datum izdaje:  Stran: 1/2 
Datum veljavnosti:   Verzija: 1 

Spoštovani, 
 
zahvaljujemo se vam za izkazan interes za upravljanje bencinskega servisa MOL. 
 
Prosimo vas, da preberete spodaj navedeno Izjavo o zaupnosti podatkov. Naš namen je 
zagotoviti uporabo vaših podatkov na zaupen način, v skladu z Zakonom o varovanju 
osebnih podatkov in hkrati v skladu s svobodnim razpolaganjem informacij.  
 
Izjava o zaupnosti podatkov 
 

1. Varovanje osebnih podatkov 
 
Namen izjave je, da Vi, kot vlagatelj prijave (v nadaljevanju Registrirani uporabnik), 
omogočite uporabo vaših podatkov v skladu z zakonskimi predpisi, ki se navezujejo na 
zaščito osebnih podatkov.  
 
Namen uporabe podatkov je, da se podatki Registriranega uporabnika znotraj baze podjetja 
MOL Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju Uporabnik podatkov) v primeru izbora upravitelja 
bencinskega servisa pregledajo. Vaši podatki se bodo znotraj sistema podjetja MOL 
Slovenija d.o.o. hranili tri (3) leta od datuma prijave Registriranega uporabnika.  
 
Registrirani uporabnik lahko svoje podatke iz baze podatkov pridobi na način in v obliki kot je 
to določeno v razpisu. 
 
Registrirani uporabnik se zavezuje, da bo navajal svoje in resnične podatke.  
 

2. Sprememba in brisanje podatkov 
 
Registrirani uporabnik lahko svoje podatke v sistemu: 

 Kadar koli spremeni, na način da pošlje spremembo podatkov po elektronski pošti na 
naslov partner@mol.si  

 Kadar koli, na podlagi pisne vloge, poslane po elektronski pošti na naslov 
partner@mol.si, zahteva izbris svojih podatkov. V tem primeru se zahtevani podatki 
dokončno  izbrišejo iz sistema, hkrati pa bo morebitna naknadna identifikacija 
uporabnika v nadaljnje onemogočena.  

 
Registrirani uporabnik lahko ob ponovni prijavi svoje podatke znova vnese v sistem. 
 
Podatke registriranega uporabnika lahko kot nezadovoljive izbriše tudi podjetje MOL 
Slovenija d.o.o.  
 

3. Uporaba podatkov 
 

 Zakonska osnova za uporabo podatkov je predhodna potrditev s strani Registriranega 
uporabnika, da se z uporabo strinja.  

 Uporabnik podatkov ne bo med uporabo podatkov uporabil možnosti spremembe 
podatkov.  

 Podatki, ki so bili dani v uporabo Uporabnika podatkov, bodo na voljo le ožjim 
sodelavcem Uporabnika podatkov (le ti pa so zavezani k molčečnosti), in to le z 
namenom opravljanja nalog, vsebovanih v Izjavi in le za čas postopka iskanja in 
izbora partnerjev. 
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IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV 
 
S podpisom potrjujem, da razumem Izjavo o varovanju podatkov, izdano s strani Uporabnika 
podatkov in vsebino informacij podatkov ter dajem izrecno potrditev, da lahko podjetje MOL 
Slovenija d.o.o., kot Uporabnik podatkov, moje osebne podatke, ki so bili prostovoljno dani 
na razpolago Uporabniku podatkov, uporablja za namen in na način kot je to navedeno v 
navodilih.  

 

 

 

Datum:……………………     ……………………………………             

Ime in priimek (tiskano) 

          

…………………………………… 

Podpis 

 


