
Informace o zpracování osobních údajů – návštěvníci sídla MOL  
 

Společnost MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO: 49450301 (dále jen MOL), tímto poskytuje návštěvníkům svého sídla informace o zpracování 
osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, jež klade nové požadavky v oblasti ochrany osobních údajů. 
 
Věnujte, prosím, pozornost dále uvedeným informacím, které by Vám měly poskytnout základní přehled 
o podmínkách a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou sídla MOL, 
a to ve formě otázek a odpovědí.  
 
1 Jaké jsou činnosti společnosti MOL Česká republika s.r.o.? 
1.1 Předmětem podnikání společnosti MOL je především distribuce pohonných hmot, provozování 

čerpacích stanic a s tím související prodej zboží pro motoristy, občerstvení a poskytování s tím 
souvisejících služeb. Pro společnost MOL je prioritou zajištění bezpečnosti pro její zákazníky, 
obchodní partnery a zaměstnance, ale i pro návštěvníky jejího sídla. 
 

2 Proč a při jakých činnostech zpracováváme Vaše osobní údaje? 
2.1 Pro společnost MOL je prioritou zajištění ochrany života a zdraví návštěvníků a pracovníků v sídle 

společnosti, zvýšení jejich bezpečnosti a ochrany majetku MOL.  
2.2 Za účelem Vaší ochrany a ochrany majetku používá MOL v sídle společnosti kamerový systém. 
2.3 Dále z důvodu Vaší ochrany a ochrany majetku a z důvodu Vašeho pohodlí (zejména usnadnění 

pohybu v prostorách sídla společnosti) budete při vstupu do sídla společnosti požádáni o 
identifikaci a obdržíte anonymní návštěvnickou vstupovou kartu. S touto kartou nejsou spojeny 
žádné další osobní údaje, zejména není monitorován pohyb návštěvníků po sídle MOL. 

2.4 Požádáte-li o poskytnutí parkovacího místa, budou Vaše osobní údaje zpracovávány rovněž 
v rozsahu nutném pro zajištění tohoto parkovacího místa. 

 
3 Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 
3.1 Správcem osobních údajů je společnost MOL.  
3.2 Informace ke zpracování Vašich osobních údajů jsou zpřístupněny webové adrese společnosti 

MOL nebo Vám budou kdykoli poskytnuty nebo zpřístupněny na adrese sídla MOL. 
3.3 S dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů získaných prostřednictvím kamerového systému 

se můžete obracet rovněž na oddělení Country Security CZ nebo elektronicky na e-mailovou 
adresu gdprcz@molcesko.cz. 

 
4 Jaký je právní důvod zpracování Vašich osobních údajů a jaké kategorie osobních údajů 

zpracováváme? 
4.1 Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou oprávněné zájmy MOL. 
4.2 Neposkytnutí osobních údajů pro uvedené účely znemožňuje naší společnosti řádné zajištění 

bezpečnosti a ochrany. 
4.3 Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů. 

 
5 Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme? 
5.1 Společnost zpracovává Vaše osobní údaje získané prostřednictvím kamerového systému 

v rozsahu obrazové nahrávky, přičemž kamerový systém není zaměřen na pracovní místa 
zaměstnanců, ale pouze na vchody do sídla společnosti MOL a na přístup ke zvláště chráněným 
prostorům, jako je např. archiv a serverovna, přičemž tato místa jsou vždy opatřeny příslušným 
piktogramem. Kamerový záznam je pouze obrazovou, nikoli zvukovou nahrávkou.  

5.2 Dále společnost MOL zpracovává tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, společnost, jejímž 
jste zástupcem, účel Vaší návštěvy a navštívená osoba. Tyto údaje jsou poskytovány ihned po 
vstupu do sídla společnosti MOL a na základě jejich poskytnutí je Vám vydána anonymní 
návštěvnická vstupová karta nezbytná pro pohyb po sídle MOL.  

5.3 Využíváte-li rovněž možnosti parkování v budově sídla MOL, zpracovává naše společnost Vaše 
údaje v rozsahu SPZ Vašeho vozu, a to ve spojení s Vaším jménem.  
 

6 Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům? 
6.1 Přístup k Vašim osobním údajům získaným kamerovým záznamem mají pracovníci oddělení 

Country Security CZ a dále společnosti zajišťující funkčnost a správu kamerového zabezpečení. 



Dále má přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu údajů Vámi poskytovaných po vstupu do 
sídla MOL společnost zajišťující vstupní systém v sídle společnosti MOL. Zpracování osobních 
údajů mohou pro MOL provádět tito zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování 
osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s 
vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům. Seznam 
konkrétních zpracovatelů lze obdržet u pracovníků oddělení Country Security CZ. 

 

7 Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje? 
7.1 Kamerové záznamy jsou zpracovávány a uchovávány, po dobu nezbytně nutnou, maximálně 

však po dobu 14 dní. Po této době jsou veškeré kamerové záznamy automaticky zlikvidovány 
přepisem ve smyčce.  

7.2 Vaše další osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou. Vaše osobní 
údaje poskytnuté v souvislosti s Vaším vstupem do sídla společnosti MOL jsou vymazány do 90 
dní po Vašem opuštění sídla společnosti. Vaše osobní údaje spolu s SPZ Vašeho vozidla 
poskytnuté v souvislosti a s parkováním jsou vymazány na konci dne, kdy došlo k opuštění 
parkoviště v budově sídla MOL 
 

8 Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů? 
8.1 Máte právo kdykoli se obrátit na MOL a požadovat přístup k Vašim osobním údajům a informace 

o jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na opravu nepřesných 
či neúplných údajů, právo na omezení zpracování, právo uplatnit námitky proti profilování a 
automatizovanému rozhodování, právo na výmaz osobních údajů. Uvedená práva můžete 
uplatnit na výše uvedených kontaktech MOL. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad 
na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, email: 
posta@uoou.cz, www.uoou.cz, tel: +420 234 665 800, který působí jako dozorový orgán na 
území České republiky.  

 
9 Profilování a automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů 
9.1 Společnost MOL nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování.  

 
10 Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii 
10.1 Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii. 

 
 

MOL Česká republika s.r.o.  

 

 

 


