
Strona internetowa My Premio 

Regulamin 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin reguluje przeprowadzanie Akcji Promocyjnych dla użytkowników 

końcowych oraz partnerów sieci Premio za pośrednictwem strony internetowej 

www.mypremio.eu (zwanej dalej „Stroną internetową”) opracowanej i wdrożonej przez 

przez Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o., spółkę z siedzibą w Warszawie pod adresem 

ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, numer telefonu: 022 571 59 00, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000104862, NIP 5211146938, PLN, REGON 011932471, kapitał zakładowy 2.005.000  (do 

której w dalszej części Regulaminu odnoszą się określenia  „my”, „nas” lub „nasze”, zwaną 

dalej łącznie z jej spółkami powiązanymi jako „Goodyear”). 

2. Niniejszy regulamin reguluje zasady dostępu oraz korzystania z Strony internetowej przez 

Użytkownika oraz jednocześnie stanowi umowę zawartą pomiędzy Goodyear a Państwem lub 

podmiotem przez Państwa reprezentowanym („Państwo”). Przedmiotowa umowa zostaje 

zawarta w momencie dokonania przez Państwa akceptacji Regulaminu przy pomocy 

przycisku „Akceptuję” lub poprzez zaznaczenie właściwego pola odnoszącego się do 

akceptacji Regulaminu lub w momencie rozpoczęcia korzystania ze Strony internetowej, w 

zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Akceptując niniejszy 

Regulamin potwierdzają Państwo swoją zdolność do dokonywania czynności prawnych. W 

przypadku zawierania niniejszej umowy w imieniu i na rzecz osoby prawnej, w szczególności 

zarządzanej przez Państwa spółki lub Państwa pracodawcy, akceptując Regulamin 

oświadczają Państwo, iż posiadają stosowne umocowanie do dokonywania czynności 

prawnych wiążących podmiot przez Państwa reprezentowany.  

3. „Konto” oznacza część Strony internetowej dostępną dla Użytkowników po rejestracji, za 

pośrednictwem której przeprowadzane są Akcje Promocyjne oraz na której gromadzone są 

dane Użytkowników i informacje o ich aktywności. 

4. „Akcja promocyjna” oznacza akcje marketingowe opracowane, wdrożone, prezentowane i 

realizowane przez Goodyear. 

5. „Użytkownik (Użytkownicy)” oznacza wszystkich użytkowników końcowych (zarówno 

konsumentów jak i przedsiębiorców) oraz partnerów sieci Premio, którzy zarejestrowali się 

na Stronie internetowej poprzez (i) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu; (ii) złożenie 

odpowiedniego wniosku (tj. wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól na Stronie 
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internetowej), (iii) utworzenie identyfikatora i hasła użytkownika oraz (iv) którzy nie 

posiadają wymagalnych zobowiązań pieniężnych wobec Goodyear. 

 

 § 2. Zasady rejestracji na Stronie internetowej 

1. Dostęp do Strony internetowej wymaga zarejestrowania Konta oraz zaakceptowania przez 

Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Zakończenie procesu rejestracji umożliwi 

utworzenie Konta danego Użytkownika . 

2. Goodyear nie gwarantuje, że Strona internetowa lub jakiekolwiek umieszczone na niej treści 

będą zawsze dostępne lub będą działać w sposób nieprzerwany. Goodyear może zawiesić, 

zablokować lub ograniczyć dostępność całości lub jakiejkolwiek części Strony internetowej z 

powodów biznesowych lub operacyjnych. Goodyear dołoży starań, aby powiadomić Państwa 

o zawieszeniu lub wyłączeniu Strony internetowej.  

3. Są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie, aby wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Strony 

internetowej przy użyciu Państwa identyfikatora lub hasła zapoznały się z treścią niniejszego 

Regulaminu i innych obowiązujących zasad oraz zgodnie z nimi postępowały. Identyfikator 

Użytkownika, hasło oraz inne informacje przekazane w ramach procedur bezpieczeństwa 

Goodyear powinny być traktowane jako poufne. Informacji tych nie wolno ujawniać osobom 

trzecim. W każdym wypadku Użytkownik odpowiada za działania za pośrednictwem Strony 

internetowej lub w związku ze Stroną internetową dokonane z użyciem jego identyfikatora i 

hasła oraz jest tymi działaniami związany.  

4. Goodyear ma prawo zablokować w każdym czasie jakikolwiek identyfikator lub hasło, 

zarówno wybrane przez Państwa, jak i wskazane przez Goodyear, jeśli według uzasadnionej 

opinii Goodyear postąpili Państwo w sposób sprzeczny z którymkolwiek z postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

5. Korzystanie przez Użytkownika z funkcji Strony internetowej umożliwiających udział w Akcji 

Promocyjnej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu danej 

Akcji Promocyjnej. Naruszenie regulaminu Akcji Promocyjnej traktowane będzie jako 

naruszenie niniejszego Regulaminu.  

 

§ 3. Usługi 

1. Goodyear prowadzi Akcje Promocyjne za pośrednictwem Konta.  



2. Zawieszenie lub zablokowanie Konta (z wyłączeniem przypadków zawieszenia lub 

zablokowania Konta z przyczyn niewynikających z wyłącznej winy Użytkownika) oznacza 

pozbawienie Państwa prawa do uczestnictwa w trwających Akcjach Promocyjnych, z 

zastrzeżeniem że przedmiotowe zawieszenie lub zablokowanie Konta nie pozbawia Państwa 

uprawnień uprzednio nabytych.  

 

§ 4. Polityka prywatności 

1. Poprzez rejestrację na Stronie internetowej:  

1.1. przyjmują Państwo do wiadomości, iż Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. jako 

administrator danych osobowych będzie gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe 

takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, jeśli zdecydujecie się Państwo na 

udostępnienie tych informacji, dla celów utrzymywania Strony internetowej, zarządzania 

dostępem i korzystaniem przez Państwa ze Strony internetowej, prowadzenia 

korespondencji, udziału w ankietach internetowych lub Akcjach Promocyjnych, 

świadczenia zamówionych przez Państwa usług oraz dla innych celów wymaganych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

1.2. przyjmują Państwo do wiadomości, iż  Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. jako 

administrator danych osobowych będzie gromadzić i przetwarzać Państwa dane 

osobowe, takie jak adres pocztowy lub numer rachunku bankowego, wymaganych w 

związku z Państwa uczestnictwem w Akcjach Promocyjnych udostępnianych za 

pośrednictwem Strony internetowej. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach 

handlowych i marketingowych wymaga odrębnej Państwa zgody udzielonej dobrowolnie; 

1.3. przyjmują Państwo do wiadomości, iż  Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. jako 

administrator danych osobowych będzie gromadzić i przetwarzać dane dotyczące 

pojazdów przez Państwa używanych; 

1.4. przyjmują Państwo do wiadomości, iż Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane 

podmiotom wewnątrz Goodyear oraz podmiotom zewnętrznym działającym na rzecz 

Goodyear w celach wymienionych powyżej;  

1.5. akceptują Państwo obowiązujące zasady polityki prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo 

zasad polityki prywatności, prosimy o powstrzymanie się od korzystania ze Strony 

internetowej.   

2. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez 

Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o., prawo do ich poprawiania oraz prawo żądania ich 

usunięcia. Mogą Państwo korzystać z ww. prawa dostępu, poprawiania oraz żądania 



usunięcia swoich danych osobowych za pośrednictwem Strony internetowej, bądź 

kontaktując się z Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. przy użyciu Strony internetowej lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na następujący adres e-mail: 

contact@mypremio.eu. 

3. Możecie Państwo skorzystać z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych 

osobowych wymaganych w związku z uczestnictwem w Akcjach Promocyjnych, w takim 

jednak przypadku nie będziecie już Państwo uprawnieni do udziału Akcjach Promocyjnych. 

Możecie Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w 

celach handlowych i marketingowych lub sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych 

osobowych wykorzystywanych w celu wysyłania tymi samymi kanałami przypomnień o 

dorocznych kontrolach bezpieczeństwa samochodu lub wymianie oleju bez utraty prawa do 

korzystania ze Strony internetowej i udziału w Akcjach Promocyjnych.. 

4. Goodyear traktuje wyżej wymienione dane osobowe za prywatne i poufne. W związku z 

powyższym, przekazane przez Państwa dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym 

miejscu, dostęp do nich posiadają wyłącznie wyznaczeni członkowie personelu lub 

upoważnieni agenci i dostawcy usług. Goodyear nie ujawni żadnych danych osobowych 

innym podmiotom.  

5. Przeglądając stronę internetową Goodyear, zachowują Państwo anonimowość. Państwa dane 

osobowe nie są zbierane. W niektórych obszarach naszych stron internetowych mogą jednak 

Państwo zostać poproszeni o dobrowolne podanie danych osobowych, w szczególności takich 

jak: imię i nazwisko, adres e-mail, dane do faktury VAT itp. dla celów takich jak prowadzenie 

korespondencji, zarządzanie dostępem i korzystaniem przez Państwa ze Strony internetowej, 

udział w ankietach on-line lub Akcjach Promocyjnych. Goodyear może także przechowywać 

korespondencję elektroniczną przesyłaną przez Państwa do pracowników obsługi klienta, 

administratora lub do pozostałych pracowników Goodyear. Dane wskazane powyżej mogą 

być przekazywane wyłącznie wewnątrz Goodyear w celu stałej poprawy obsługi klientów. 

Strony internetowe Goodyear rejestrują informacje dotyczące wizyt na nich. Przykładowo, 

dane statystyczne dotyczące liczby osób odwiedzających stronę w ciągu dnia, ilości zapytań o 

konkretne pliki ze strony, a także informacje o krajach, z których takie zapytania pochodzą. 

Zanimizowane dane statystyczne są wykorzystywane w celu dostosowania Strony 

internetowej do Państwa potrzeb i mogą być również przekazywane innym podmiotom, z 

zastrzeżeniem że nie będą zawierać danych osobowych i nie zostaną wykorzystane w celu ich 

zbierania.  

6. Pliki „cookie” wykorzystywane są w celu dostarczenia Państwu spersonalizowanych 

informacji za pośrednictwem strony internetowej. Niektóre strony internetowe Goodyear 

mogą używać plików „cookie” lub „web beacon”. Plik „cookie” stanowi element danych, 

który może zostać wysyłany za pośrednictwem strony internetowej do Państwa przeglądarki, 
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a następnie zapisany w Państwa systemie. Pliki „cookie” umożliwiają nam lepszą obsługę 

osób odwiedzających naszą stronę internetową poprzez oferowanie materiałów 

dostosowanych do ich potrzeb. „Web beacon”, rozumiany również jako „spotlight tag” lub 

„pixel tag”, służy do rozpoznawania konkretnych plików „cookie” i pomaga określać reklamy, 

które przyciągają użytkowników do konkretnej strony internetowej. Możecie Państwo 

zmienić ustawienia swojej przeglądarki i włączyć funkcję powiadamiania o otrzymaniu plików 

„cookie”, w celu wyrażenia zgody na ich wykorzystanie. Jeśli plik „cookie” nie zostanie 

zaakceptowany, „web beacon” także pozostanie nieaktywny. Zarówno w przypadku plików 

„cookie” jak i „web beacon” gromadzone i wykorzystywane dane są anonimowe i nie 

pozwalają na identyfikację konkretnych osób. Zbierane informacje nie zawierają Państwa 

imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu ani adresu e-mail.  

7. Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. może również wykorzystywać otrzymywane od 

Państwa informacje i przekazywać takie dane wewnątrz Goodyear, np. w celu świadczenia 

usług, mierzenia Państwa zainteresowania rozmaitymi produktami lub usługami lub 

informowania Państwa o nowych produktach i programach usług. Wskazane oferty mogą być 

oparte o dane przekazywane za pośrednictwem ankiet, dane wskazujące preferencje 

zakupowe bądź wiadomości e-mail wysłane na stronę Goodyear. Wszystkie listy używane do 

wysyłania Państwu ofert produktów i usług są opracowywane i zarządzane zgodnie z 

zasadami mającymi na celu ochronę bezpieczeństwa i prywatności Państwa danych 

osobowych. Możecie Państwo w każdej chwili zażądać kopii swoich danych osobowych oraz 

ich poprawienia lub usunięcia z naszej bazy danych.  

8. Z uwagi na traktowanie przez nas pojedynczych informacji jako poufne, stosujemy zasadę 

nieujawniania osobom trzecim danych osobowych zebranych za pośrednictwem Internetu, 

chyba że takie ujawnienie jest wymagane prawem bądź zasadami prowadzonego 

postępowania sądowego lub administracyjnego. Nie prowadzimy sprzedaży, nie 

wynajmujemy ani nie przesyłamy danych osobowych do innych podmiotów.  

9. Strony internetowe Goodyear mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych, a 

Goodyear dokłada wszelkich starań, aby były to wyłącznie odnośniki do stron internetowych 

stosujących wysokie standardy oraz spełniających ścisłe normy poszanowania prywatności. 

Goodyear nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane na pozostałych stronach 

internetowych ani za praktyki stosowane przez podmioty administrujące tymi stronami.  

 

§ 5. Reklamacje 

1. Użytkownicy mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących funkcjonowania Strony 

internetowej oraz Akcji Promocyjnej. Reklamacje, wraz z informacjami uzupełniającymi, 

należy zgłaszać do Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. (a) w formie pisemnej, listem 



poleconym lub kurierem lub (b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o nieprawidłowościach związanych ze Stroną internetową. 

Reklamacje należy wysyłać na następujący adres pocztowy: Goodyear Dunlop Tires Polska sp. 

z o.o., Dział Serwisu Premio, ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa lub na 

następujący adres e-mail: contact@mypremio.eu należący do Goodyear Dunlop Tires Polska 

sp.  z o.o. 

2. Decyzję o uznaniu reklamacji podejmuje Goodyear, który poinformuje Państwa o swojej 

ostatecznej decyzji na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wraz z 

informacjami uzupełniającymi.  

3. Z zastrzeżeniem punktu 1 powyżej, pozostała korespondencja między Państwem a Goodyear 

będzie prowadzona poprzez Stronę internetową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

wysyłanej na następujący adres: contact@mypremio.eu. 

 

§6. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, obrazy, grafiki, nagrania dźwiękowe, animacje, 

nagrania wideo i ich układ na stronach internetowych Goodyear chronione są prawami 

autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. Powyższe elementy nie mogą być 

kopiowane w celu wykorzystania komercyjnego lub w celu ich rozpowszechniania, nie można 

ich również modyfikować ani umieszczać na innych stronach. Strona internetowa zawiera 

również obrazy chronione prawami autorskimi podmiotów, które je przekazały.  

2. W przypadku wystąpienia ważnych powodów, za które uważa się w szczególności zmiany 

obowiązujących przepisów prawa, wydanie decyzji organów władzy publicznej lub sądów 

bądź modyfikację Strony internetowej, Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. zastrzega 

sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszego regulaminu w 

dowolnym czasie i według własnego uznania. Zmiany zostaną ogłoszone za pośrednictwem 

Strony internetowej co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie i nie będą w żaden sposób 

naruszać praw już przez Państwa nabytych. W przypadku braku akceptacji ogłoszonych zmian 

regulaminu, mają Państwo prawo zrezygnować z korzystania ze Strony internetowej. Z uwagi 

na powyższe prosimy o regularne sprawdzanie czy na Stronie internetowej nie zaszły zmiany. 

Po opublikowaniu zmian dalsze korzystanie przez Państwa ze Strony internetowej  jest 

równoznaczne z ich akceptacją. 
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