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Účely & Odhalení 
ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA si váží vašeho zájmu o projekt Mobil 1TM  
promoakce online stahování zábavy (“Promoakce“). Vaše soukromí je pro nás 
důležité a chceme, abyste porozuměli našim postupům s respektem ke 
shromažďování informací 
Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje k informacím získaným pomocí 
promoakce. Účast je dobrovolná a podléhá tomuto Prohlášení o ochraně soukromí a 
Všeobecný obchodním podmínkám 

Osobní informace 
Osobní informace, které nám poskytujete budou využívány pobočkami společností 
ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA a ExxonMobil po Evropě (dále jako 
''ExxonMobil'') a smluvními subdodavatelskými firmami pouze pro účel promoakce. 

Můžete navštívit další webové stránky v rámci této akce, které podléhají jiným 
zásadám ochrany osobních údajů. Doporučujeme Vám si tyto zásady používání 
stránek ověřit. 

Informace o používání 
Když navštívíte stránku spojenou s promoakcí, naše servery automaticky shromáždí 
informace, které stránce povolí komunikovat s Vaším prohlížečem během návštěvy 
stránky. Také používáme Google Analytics z důvodu sbírání statistických dat, jako je 
počet návštěv stránek, které části stránek návštěvíky zajímají, IP adresy (internetová 
adresa přiřazená vašemu počítači od provozovatele internetového připojení), typ 
domény, typ internetového prohlížeče (např. Mozzila Firefox, Google Chrome, 
Microsoft Edge nebo Internet Explorer), datum a čas. Tyto informace používáme pro 
statistické účely, které nám pomáhají zdokonalovat, konstruovat a spravovat stránky 
stejně jako ohodnotit a vylepšit promoakci. Tento typ informací neodkrývá takové 
osobní informace, které by mohly umožnit identifikaci či lokalizaci konkrétních 
návštěvníků. 
Sbírání a používání osobních údajů, jakožto informací, které by mohly identifikovat 
konkrétního jednotlivce, jako jsou: jméno, adresa, telefoní číslo, státní poznávací 
značka, e-mailová adresa nebo datum narození, je spojeno s ochranou soukromí. 
Pokud se během návštěvy webových stránek rozhodnete zaregistrovat do projektu 
The Promotion, poskytnete nám tím Vaše osobní údaje 
Osobní údaje, které nám poskytnete během registrování, budou použity pouze pro 
účel promoakce, a to tak, že vám poskytneme přístup k různým webovým stránkám a 
obsahu, stejně jako přístup a doručení odměny na Váš e-mail. Příležitostně mohou být 
vaše kontaktní údaje potřeba z důvodu kontaktování vás za účelem zjištění dalších 
informací vztahujících se k Vaší pohledávce, jako je popsáno v části 4 a 5 Pravidel 
akce. 
Osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s promoakcí, budou uchovány do 
konce promoakce a z administrativních důvodů, jako např. ověření odměny či kontroly 
podvodů, ještě 18 měsíců poté. 



Pokud zaškrtnete při registrování do promoakce možnost, že chete být informováni o 
aktualitách z ExxonMobil, vaše osobní data budou uchovány společností ExxonMobil a 
příležitostně Vám budeme posílat obchodní informace a novinky, které považujeme za 
relevantní, dokud se nerozhodnete přerušit přijímání těchto informací. 
Pokud se rozhodnete pro nezasílání novinek nebo pokud se rozhodnete přerušit 
přijímání novinek, nezačneme Vám je posílat či vám je přestaneme posílat. 

Jak je vysvětleno níže v části o datových přenosech, nedistribujeme, nepronajímáme 
ani neprodáváme osobní informace třetím stranám za účelem obchodních zájmů 
těchto třetích stran jako je nabízení a prodávání produktů a služeb. 

Informace pro nezletilé 
I přesto, že o promoci mohou mít zájem i nezletilí, společnost ExxonMobil nemá zájem 
o shromažďování osobních informací a dat o osobách, či o nich, mladších věku 18 let. 

Přenosy dat 
Komunikací přes internet a posíláním vám informací, produktů, a služeb jinými 
způsoby zahrnuje vaše osobní údaje procházející skrz nebo skrze třetí strany, ale 
exxon mobil neprodává ani nedistribuuje vaše osobní údaje třetím stranám za účelem 
nabízení Vám jejich produkty a služby. 
Zaměstnáváme ostatní společnosti a jedince k provádění úkonů naším jménem. 
Příkladem může být plnění rozkazů, dovozy, odesílání pošty a emailů, odstraňování 
repetetivních informací ze seznamů zákazníků, analyzování dat, poskytování 
marketingové asistence, zpracovávání plateb prostředníctvím kreditních karet a 
poskytováním servisu zákazníkům. Mají přístup k osobním údajům potřebným k 
vykonávání jejich práce, ale nemohou sloužit k ničemu jinému. 
Můžeme přesunout osobní údaje které sbíráme o vás do zemí jiných než je země ve 
které údaje byly původně sebrány. Tyto země nemusejí mít stejnou úroveň ochrany 
dat jako země ve které jste původně poskytly informace. Když přesouváme vaše údaje 
do jiných zemí, budeme je chránit jak popsáno v Prohlášení o soukromí. 
Odevzdáváním dat během konání akce a souhlasem podmínek v prohlášení o 
soukromí, dáváte rovněž souhlas k těmto přesunům, včetně mezi hraničního vysílání 
dat pokrytého tímto prohlášením o soukromí. 

Citlivé informace 
ExxonMobil nevyhledává žádné citlivé informace od návštěvníků naší promoakce, 
pokud k tomu není právně vázán. Citlivé informace zahrnují množství typů dat 
vztahujících se k: rase a etniku, politickým názorům, víře a vyznání, členství v 
odborové organizaci, tělesnému či duševnímu zdraví, sexuálnímu životu či výpisu z 
rejstříku trestů. Navrhujeme abyste nám informace tohoto charakteru vůbec 
nesdělovali. 

Vaše práva 
Pokud žijete v zemi s rozsáhlými zákony o soukromí dat, určitá práva ve vztahu k 
sbíraným informacím se mohou vztahovat, včetně práva vědět a vidět jaké osobní 
údaje jsou zpracovávány; právo mít nepřesné osobní údaje opraveny či smazány; a 
právo stáhnout souhlas ke zpracovávání osobních údajů. 
Můžete zažádat o odstranění nebo upravení vašich osobních údajů kontaktováním nás 
pomocí údajů uvedených níže. My poté vynaložíme přiměřené úsilí abychom 
uspokojili váš požadavek. 

Kontaktování ExxonMobilu 
Pokud máte jakékoliv otázky ohledně obsahu tohoto prohlášení o soukromí nebo o 
zpracovávání osobních informací, prosím kontaktujte kanceláře ExxonMobilu pomocí 



údajů uvedených níže. Bylo by přínosné dát nám vědět kontext ve kterém poskytujete 
osobní údaje, například ve spojitosti s toutou akcí. 

ExxonMobil Global Services Company 

Attn: Data Privacy Office 

Esso Petroleum Company Limited 

Mail Point 5A 

Ermyn Way 

Leatherhead 

Surrey 

United Kingdom 

KT22 8UX 

data.privacy.office@exxonmobil.com 

Podmínky použití, upozornění a revizí 
Pokud se rozhodnete navštívit stránku asociovanou s promocí a následně poslat 
personální údaje jako část této akce, jakýkoliv spor ohledně soukromí podléhá tomuto 
prohlášení o soukromí a našim obecným podmínkám užívání, včetně jakýchkoliv 
limitací na odškodném, arbitraci sporů nebo aplikaci zákonných předpisů. 
Vyhrazujeme si právo měnit toto prohlášení kdykoliv bez upozornění vyjma těch 
uvedených zde. 
V případě nečekaných událostí může dojít ke změnám v těchto Zásadách ochrany 
osobních údajů. Pokud se tak stane, oznámíme veškeré změny na vrcholku této 
stránky a budeme aktualizovat datum revize Zásad ochrany osobních údajů. 
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