MOL SLOVENIJA d.o.o.
ČLANICA SKUPINE MOL

Priloga št. 8

POGOJI IN PRAVILA UPORABE VIRTUALNEGA KARTIČNEGA CENTRA
Skupina MOL (v nadaljevanju: MOL) nudi v Virtualnem kartičnem centru (v nadaljevanju: VKC) svojim
pogodbenim partnerjem, imetnikom kartice za gorivo MOL GOLD EUROPE oz. SLOVENIA oz. SLOVENIA
PREPAID (v nadaljevanju: Uporabnik), elektronske storitve dostopne preko interneta.
1. Registracija
Z registracijo pridobi Uporabnik pravico do uporabe VKC ter uporabniško ime in geslo za Glavnega
uporabnika (administratorja). Registracija poteka preko spletne strani www.mol.si – Za podjetja – Storitve –
Virtualni kartični center, pod točko registracija v Virtualni kartični center oz. z izpolnitvijo obrazca
»Registracija in preklic registracije v Virtualni kartični center«. Obrazec je del predmetnih pogojev.
Izpolnjen in izpisan ter s strani pooblaščene osebe podpisan in žigosan obrazec je potrebno posredovati na
MOL Kartični center na e-mail: kartica@mol.si ali na številko faksa 02 530 33 37. Po prejemu podatkov dobi
Uporabnik elektronski pisni odgovor na predložen e-mail naslov, ki vsebuje njegovo uporabniško ime in
začasno geslo za Glavnega uporabnika.
Na straneh VKC lahko Glavni uporabnik dodeli svojim sodelavcem poljubno število pravic do uporabe VKC –
Pomožni uporabnik, Administrator za kartice, Finančni sodelavec.
2. Prevzem odgovornosti
Po registraciji v VKC se ob prvi prijavi v sistem pojavi okno, ki vsebuje Pogoje uporabe VKC. Prijava v sistem
je mogoča le ob seznanitvi in strinjanju z vsebino navedenih pogojev.
3. Uporaba sistema
Posamezne pravice do uporabe, kakor tudi opis delovanja celotnega sistema, je prikazan v VKC-ju (zavihek
POMOČ desno zgoraj).
Odgovori na najpogostejša vprašanja (FAQ) in njihove možne rešitve so na voljo v VKC v meniju »POMOČ
in PODPORA«.
V kolikor se vam v zvezi z VKC porajajo kakršna koli vprašanja, Vas prosimo, da pokličete MOL Slovenija
d.o.o. – kartični oddelek, na številko (02) 530 33 32, kjer vam bodo naši sodelavci z veseljem pomagali.
4. Pogoji uporabe
4.1. Obveznosti Uporabnika
Obveznost in odgovornost Kupca je v varovanju podatkov, v zagotavljanju nadzora nad uporabniškimi imeni
in gesli ter varovanje pred njihovo zlorabo, v zagotavljanju nadzorovanega dostopa do podatkov ter njihove
tajnosti. Za škodo, nastalo na podlagi nepooblaščene uporabe, MOL ne prevzema odgovornosti. Kupec
odgovarja za vso škodo, nastalo na podlagi napak lastnega računalniškega in/ali komunikacijskega sistema,
motenj delovanja, pomanjkljivosti pri varovanju podatkov in njihove tajnosti, računalniških virusov,
računalniških vdorov, izgube podatkov ali nenamenske uporabe programa.
4.2. Pravica do uporabe programa VKC
Uporabo VKC določajo določbe zakona o elektronskem poslovanju in storitvah informacijske družbe.
Uporabnik programa ne sme prekopirati in ga izročiti tretji osebi, prav tako tretji osebi ne sme izročiti nobene
dokumentacije, shranjene na katerem koli mediju za shranjevanje podatkov, preprečiti mora dostop tretjim
osebam do teh podatkov oziroma preprečiti tudi njihovo kakršnokoli unovčenje. Uporabnik mora podatke iz
programa varovati kot poslovno skrivnost. Prepovedano je posegati v program ter analizirati njegovo
notranjo sestavo.
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POGOJI IN PRAVILA UPORABE VIRTUALNEGA KARTIČNEGA CENTRA
REGISTRACIJA IN PREKLIC REGISTRACIJE V VKC
PRAVICE GLAVNEGA UPORABNIKA
Storitve MOL Virtualnega kartičnega centra – VKC so dostopne izključno pogodbenim partnerjem
MOL – Uporabnikom poslovnih kartic za goriva MOL GOLD EUROPE, MOL GOLD SLOVENIA ter MOL
GOLD SLOVENIA PREPAID . Za pridobitev pravice do dostopa v program Vas prosimo, da izpolnite naš
obrazec ter ga s strani pooblaščene osebe, podpisanega ter ožigosanega (v kolikor razpolagate z
žigom), pošljete na e-mail naslov kartica@mol.si ali na številko faksa (02) 530 33 37 ali na sedež družbe
MOL Slovenija d.o.o.
PODATKI O UPORABNIKU:

NASLOV:

Številka kupca: ________________________________

Poštna številka: ____________________

Naziv podjetja: ________________________________

Kraj: _____________________________
Ulica: ____________________________
Hišna številka: _____________________

PRIDOBITEV PRAVICE GLAVNEGA UPORABNIKA*
Ime in priimek uporabnika:

________________________________

Telefonska številka:

________________________________

Faks številka:

________________________________

E-mail naslov:

________________________________

ODPOVED PRAVIC GLAVNEGA UPORABNIKA*
Uporabniško ime (Glavni uporabnik):

________________________________

E-mail naslov:

________________________________

*Pravice Glavnega uporabnika:
 Določitev ostalih uporabnikov VKC, vpogled v podatke, vnos spremembe, izbris ,
 Samo Glavni uporabnik lahko odpove uporabo WEB storitve!,
 Sprememba kontaktnih podatkov, podatkov o finančnih sodelavcih,
 Dodelitev pravic sodelavcem, vpogled v pravice, sprememba pravic, izbris pravic,
 Prikaz lastnih podatkov,
 Zahtevek za izdajo (naročilo) kartice, preklic kartice, sprememba podatkov, vpogled v podatke,
 Hitri pregled transakcij, podroben vpogled v transakcije,
 Izpis računov in prilog ter njihov prenos na svoj računalnik
Glavni uporabnik lahko v VKC dodeli naslednje pravice za svoje sodelavce: Pomožni uporabnik, Referent
kartičnega poslovanja, Finančni sodelavec. Več informacij o nastavitvah lahko najdete na spletni strani MOLa na naslednjem naslovu: http://www.mol.si/si/za_podjetja/storitve/ ali v VKC-ju (zavihek POMOČ desno
zgoraj).
S podpisom registracije Uporabnik/stranka izjavlja, da lahko MOL na tem obrazcu navedene osebne podatke
obravnava in obdeluje s skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov

Odgovorna oseba: __________________________

Podpis in žig: __________________________

Datum: __________________
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