
predčasného ukončenia obchodnej spolupráce v zmysle platných právnych 
predpisov, a to bez ohľadu na ďalšie právne dôsledky uvedené v tejto zmluve.

Obdarovaný berie na vedomie, že porušenie Etického kódexu a kódexu 
obchodného správania Skupiny MOL môže byť posudzované v zmysle princípov 
uvedených v Postupoch pri porušení Etického kódexu Etickej rady Skupiny MOL 
(príloha k Etickému kódexu a kódexu obchodného správania Skupiny MOL), na 
základe ktorého má Etická rada Skupiny MOL právo konštatovať podstatné 
porušenie etických pravidiel.

V prípade obvinenia z nesúladu alebo porušenia sa obdarovaný zaväzuje 
spolupracovať pri jeho objasňovaní. V rámci tejto spolupráce majú spoločnosti 
Skupiny MOL zapojené do takéhoto objasňovania právo požiadať o overenie 
súladu prostredníctvom nasledovných nástrojov a o prijatie nápravných opatrení, 
ak existuje dôvod na obavy:

- Sebahodnotenie; vyplnenie dotazníka, vykonanie interného vyšetrovania alebo 
vyhľadanie informácií od tretej strany, napr. od poskytovatelé údajov alebo z 
verejných informácií o súlade.

- CertifikátyA/yhlásenia: certifikáty alebo vyhlásenia potvrdzujúce súlad.
- Audit na pracovisku: Skupina MOL alebo tretia strana konajúca v mene Skupiny 

MOL môže požiadať obdarovaného o povolenie na overenie jeho súladu na 
pracovisku.

6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch 
zmluvných strán, ktorá bude mať formu písomného dodatku podpísaného 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

7. Darca spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti 
, ochrany osobných údajov. Všethy informácie, týkajúce sa ochrany osobných

údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností darcu 
ako prevádzkovateľa sú zverejnené a aktualizované na internetovej stránke 
www.slovnaft.sk, odkaz Ochrana osobných údajov.

8. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, bola spísaná podľa 
ich skutočnej a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou 
pripájajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 03. 06. 2021

Za darcu:

JUDr. Oszkár Világi 
predse ' -
SLOVI

Bc. Darina Petrinccŕvá
starostka
Obec Stožok

Ing. Marek Senkovič 
člen predstavenstva 
SLOVNAFT, a.s.
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