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ÚČEL A ZVEREJNENIE 
Spoločnosť ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA si cení Váš záujem o propagačnú 
akciu sťahovania zábavy Mobil 1 TM (“propagačná akcia”). Vaše súkromie je pre nás 
dôležité a chceme, aby ste porozumeli našim postupom, ktoré sa týkajú zhromažďovania 
informácií od návštevníkov a toho, akým spôsobom tieto informácie používame. 

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia platí pre informácie zozbierané prostredníctvom 
propagačnej akcie. Účasť je dobrovoľná a podlieha tomuto vyhláseniu o ochrane súkromia a 
všeobecným obchodným podmienkam.  

OSOBNÉ INFORMÁCIE 
Spoločnosť ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA a pobočky ExxonMobil v Európe (v 
tomto vyhlásení kolektívne ako “ExxonMobil”) a/alebo zmluvné spoločnosti použijú osobné 
informácie, ktoré nám poskytnete, len na účely tejto propagačnej akcie. 

V rámci tejto propagačnej akcie môžete navštíviť odlišné stránky, ktoré podliehajú iným 
podmienkam ochrany súkromia a preto Vám radíme, aby ste si na každej webovej stránke 
skontrolovali príslušné podmienky.  

INFORMÁCIE A POUŽITIE 
Keď navštívite našu webovú stránku spojenú s propagačnou akciou, naše webové servery 
automaticky zhromažďujú informácie, ktoré stránke umožňujú počas Vašej návštevy 
komunikovať s vašim prehliadačom. Používame tiež službu Google Analytics pre sledovanie 
súhrnných štatistických informácií, ako sú počet návštev stránky, ktoré časti stránky si 
návštevníci zvolili, IP adresy (internetová adresa priradená k Vášmu počítaču Vašim 
poskytovateľom internetových služieb), typ domény, typ prehliadača (napr. Firefox, 
Chrome, Edge alebo Internet Explorer), dátum a čas. Tieto informácie používame na 
štatistické účely, ktoré nám pomáhajú navrhovať a spravovať webovú stránku, ako aj merať 
a zlepšovať propagačnú akciu. Tento typ informácií nezverejňuje osobné údaje, ktoré by 
nám dovoľovali identifikovať alebo lokalizovať jednotlivých návštevníkov. 

Zhromažďovanie a použitie osobných údajov, teda informácií, na základe ktorých je možné 
identifikovať vybraného jednotlivca, ako sú meno, adresa, telefónne čísla, evidenčné číslo 
vozidla, e-mailová adresa a dátum narodenia má právne dôsledky. Ak sa počas Vašej 
návštevy rozhodnete zapojiť do propagačnej akcie, poskytnete nám Vaše osobné údaje. 



Osobné údaje, ktoré nám poskytnete počas registrácie do tejto propagačnej akcie budú 
použité len na to, aby sme Vám mohli poskytnúť príslušný prístup k rôznym webovým 
stránkam a obsahu, ako aj pre posúdenie a doručenie Vašej odmeny prostredníctvom e-
mailu. Vaše kontaktné údaje môžu byť príležitostne použité, aby sme Vás mohli kontaktovať 
a požiadať Vás o ďalšie informácie týkajúce sa Vašej žiadosti, ako je podrobne uvedené v 
odsekoch 4 a 5 obchodných podmienok propagačnej akcie. 

Osobné údaje, ktoré poskytujete na účely tejto propagačnej akcie budú uchované až do 
skončenia propagačnej akcie a po dobu ďalších 18 mesiacov na účely spracovania ako napr. 
overenie odmien, kontrola podvodov atď. 

Ak pri registrácii do propagačnej akcie zaškrtnete políčko, v ktorom žiadate o zasielanie 
informácií a aktualizácií od spoločnosti  ExxonMobil, spoločnosť ExxonMobil uchová Vaše 
údaje a príležitostne Vám zašle marketingové informácie a novinky, ktoré Vás mohli 
zaujímať, kým nezvolíte ukončenie ich zasielania. 

Ak si nezvolíte zasielanie žiadnych takýchto oznamov alebo ak si zvolíte ukončenie ich 
zasielania, už Vám ich zasielať nebudeme alebo zasielanie ukončíme. 

Ako je uvedené v odseku o prenose údajov nižšie, nedistribuujeme, neprenajímame ani 
nepredávame osobné informácie tretím stranám, aby Vám mohli propagovať svoje výrobky 
a služby. 

INFORMÁCIE OD MLADISTVÝCH 
Aj keď môže propagačná akcia zaujímať aj mladistvých, spoločnosť ExxonMobil sa 
prostredníctvom propagačnej akcie nesnaží získať osobné informácie od alebo o osobách 
mladších ako 18 rokov. 

PRENOS ÚDAJOV 
Komunikácia prostredníctvom internetu a zasielanie informácií, výrobkov a služieb inými 
prostriedkami zahŕňa, že s Vašimi osobnými informáciami budú manipulovať tretie strany, 
ale spoločnosť ExxonMobil nepredáva ani nedistribuuje Vaše osobné informácie tretím 
stranám, aby im umožnila propagovať svoje výrobky a služby. 

Využívame iné spoločnosti a jednotlivcov, aby konali v našom mene. Príklady zahŕňajú 
plnenie objednávok, dodávky, zasielanie klasickej pošty a e-mailu, odstránenie opakujúcich 
sa informácií zo zoznamu zákazníkov, analytické údaje, poskytovanie marketingovej 
podpory, spracovanie platieb z kreditných kariet a poskytovanie zákazníckych služieb. Majú 
prístup k osobným informáciám potrebným k vykonaniu ich úloh, ale nemôžu ich použiť na 
iné účely. 



Osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, môžeme preniesť do iných krajín, než je krajina, 
v ktorej boli informácie pôvodne poskytnuté. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony o 
ochrane údajov, ako krajina, v ktorej ste informácie pôvodne poskytli. Pri prenose 
informácií do iných krajín budeme informácie chrániť podľa popisu v tomto vyhlásení o 
ochrane súkromia. Odoslaním údajov v rámci propagačnej akcie a prijatím podmienok tohto 
vyhlásenia o ochrane súkromia poskytujete súhlas s týmito prenosmi, vrátane 
cezhraničného prenosu údajov, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie o ochrane súkromia.  

CITLIVÉ INFORMÁCIE 
ExxonMobil sa nesnaží od návštevníkov našej propagačnej akcie získať žiadne citlivé 
informácie, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Citlivé informácie zahŕňajú množstvo typov údajov 
týkajúcich sa: rasy alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženskej alebo inej 
obdobnej viery, členstva v odborovej organizácii, fyzického alebo duševného zdravia, 
sexuálneho života alebo trestných záznamov. Navrhujeme, aby ste nám neposkytovali 
citlivé údaje tejto povahy. 

VAŠE PRÁVA 
Ak žijete v krajine s komplexnými zákonmi o ochrane údajov, môžu sa uplatňovať isté práva 
v súvislosti so zhromaždenými informáciami, vrátane práva vedieť a vidieť, aké osobné 
údaje sú spracovávané; práva na opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov; a 
práva odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Ak potrebujete podať žiadosť o odstránenie alebo zmenu Vašich osobných údajov, 
kontaktujte nás jedným zo spôsobov uvedených nižšie. Vynaložíme primerané úsilie, aby 
sme vyhoveli Vašej žiadosti. 

KONTAKTUJTE EXXONMOBIL 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa obsahu tohto vyhlásenia o ochrane súkromia alebo o 
spracovaní osobných údajov, kontaktujte prosím oddelenie pre ochranu osobných údajov 
spoločnosti ExxonMobil s použitím podrobností uvedených nižšie. Pomohlo by nám, keby 
ste uviedli, v akom kontexte ste poskytli svoje osobné údaje, napríklad v súvislosti s touto 
propagačnou akciou. 

ExxonMobil Global Services Company 

Attn: Data Privacy Office 

Esso Petroleum Company Limited 

Mail Point 5A 

Ermyn Way 

Leatherhead 

Surrey 

Spojené kráľovstvo 

KT22 8UX 

data.privacy.office@exxonmobil.com 
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PODMIENKY POUŽÍVANIA, OZNAMY A REVÍZIE 
Ak sa rozhodnete navštíviť webové stránky spojené s propagačnou akciou a dodatočne 
odoslať svoje osobné informácie v rámci tejto propagačnej akcie, akékoľvek nezhody 
týkajúce sa súkromia podliehajú tomuto vyhláseniu o ochrane súkromia a našim 
všeobecným podmienkam o používaní, vrátane všetkých škôd, riešení sporov a uplatnenia 
zákonných ustanovení. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek toto vyhlásenie zmeniť  bez 
predchádzajúceho upozornenia, ak nie je v týchto podmienkach stanovené inak. 

Je málo pravdepodobné, že v priebehu trvania propagačnej akcie vykonáme podstatné 
zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, zmeny uverejníme na tejto stránke a 
aktualizujeme dátum revízie v hornej časti vyhlásenia o ochrane osobných údajov. 

 


