Webové stránky My Premio
Pravidla
§ 1. Všeobecná ustanovení
1. Tato pravidla upravují vedení propagačních kampaní pro koncové uživatele a partnery sítě
Premio prostřednictvím webových stránek www.mypremio.eu (dále zvané jen "webové
stránky"), které utvořila a zavedla společnost Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o., se
sídlem ve Varšavě na adrese ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, číslo tel.: 022 571 59 00,
zapsaná v rejstříku podnikatelů, který vede Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [Obvodní soud pro hlavní město
Varšavu ve Varšavě, XIII ekonomické oddělení státního soudního rejstříku] pod číslem KRS
0000104862, NIP 5211146938, REGON 011932471, základní kapitál 2.005.000 zlotých (ke
které se v další části jednacího řádu vztahují termíny "my", "nás" nebo "naše", dále
označované včetně jejích přidružených společností jako "Goodyear").
2. Tato pravidla upravují zásady přístupu a využívání webové stránky uživatelem a současně je
smlouvou uzavřenou mezi Goodyear a Vámi nebo subjektem, který zastupujete ("Vy" ). Tato
smlouva je považovaná za uzavřenou ve chvíli, kdy přijmete Pravidla tím, že stlačíte tlačítko
"Přijímám" nebo vyberete příslušné pole týkající se přijetí Pravidel nebo ve chvíli zahájení
používání Webových stránek, podle toho, ke které z výše uvedených událostí došlo dříve.
Přijetím těchto Podmínek potvrzujete své oprávnění činit právní úkony. V případě uzavření
této dohody jménem a ve prospěch právnické osoby, zejména jestliže se jedná o společnost,
kterou spravujete nebo o společnost Vašeho zaměstnavatele, přijetím podmínek stvrzujete,
že máte relevantní zmocnění k právním činnostem závazným z hlediska subjektu, který
zastupujete.
3. "Účet" označuje část Webových stránek zpřístupněných uživatelům po registraci, jejichž
prostřednictvím jsou vedeny Propagační Kampaně a na kterých jsou shromažďovány údaje
Uživatelů a informace o jejich aktivitách.
4. "Propagační kampaň" označuje marketingové kampaně vyvinuté, zahájené, prezentované
a prováděné firmou Goodyear.
5.

"Uživatel (Uživatelé)" označuje všechny koncové uživatele (jak spotřebitele, tak
podnikatele) a partnery sítě Premio, kteří se zaregistrovali na Webových stránkách tím, že
(i) přijali tato Pravidla; (ii) podali příslušnou žádost (tj. vyplnili všechna povinná pole na
Webových stránkách), (iii) vytvořili ID uživatele a heslo a (iv) kteří nemají vůči Goodyear
splatné peněžní závazky.

§ 2. Zásady pro registraci na Webových stránkách
1. Přístup k Webovým stránkám vyžaduje registraci Účtu a vaše přijetí podmínek těchto
Pravidel. Dokončení procesu registrace umožní vytvořit Účet konkrétního Uživatele.
2. Goodyear nezaručuje, že Webové stránky nebo jakýkoli obsah, který je na ně uložen, bude
vždy k dispozici nebo bude fungovat bez přerušení. Goodyear může pozastavit, zablokovat
nebo omezit dostupnost celých nebo libovolné části Webových stránek z obchodních nebo
provozních důvodů. Goodyear vynaloží přiměřené úsilí, aby Vás informoval o pozastavení
nebo zrušení Webových stránek.
3. Jste odpovědný/á za zajištění toho, aby se všechny osoby vstupující na Webové stránky
pomocí vašeho ID nebo hesla seznámily se zněním těchto Podmínek a dalších závazných
předpisů a jednaly v souladu s nimi. ID Uživatele, heslo a další informace poskytnuté v rámci
bezpečnostních postupů Goodyear by měly být považovány za důvěrné. Tyto informace
nesmí být zpřístupněny třetím stranám. V každém případě je Uživatel odpovědný za činnosti
vykonané prostřednictvím Webových stránek nebo spojené s Webovými stránkami
provedené pomocí jeho přihlašovacího jména a hesla a je s těmito činnostmi spojený.
4. Goodyear má právo zablokovat v libovolném okamžiku jakékoli ID uživatele nebo heslo, ať už
jste ho zvolil/a Vy nebo je přidělila firma Goodyear, pokud jste podle opodstatněného názoru
firmy Goodyear postupoval/a v rozporu s kterýmkoli z ustanovení těchto Podmínek.
5.

Fakt, že Uživatel využívá funkce Webových stránek umožňující účastnit se Propagační
Kampaně, v podstatě znamená souhlas s dodržováním pravidel dané Propagační Kampaně.
Porušení Pravidel Propagační Kampaně bude považováno za porušení těchto Podmínek.

§ 3. Účet
1. Goodyear vede Propagační Kampaně prostřednictvím Účtu.
2. Pozastavení nebo zablokování Účtu (s výjimkou případů pozastavení nebo zablokování Účtu
z příčin, které nevyplývají výlučně ze zavinění Uživatele) znamená, že je Vám odebráno právo
účasti v probíhajících Propagačních Kampaních, s tím, že pozastavení nebo zablokování Účtu
Vám neodebírá práva dříve nabytá.

§ 4. Soubory „cookies“ a osobní údaje
1. Webové stránky Goodyear zaznamenávají informace o jejich navštěvování. Například
statistické údaje o počtu návštěvníků stránky během dne, množství dotazů o konkrétní

soubory z webu, stejně jako informace o zemích, ze kterých takové dotazy pocházejí.
Anonymizované statistické údaje jsou využívány k přizpůsobení Webových stránek Vašim
potřebám a mohou být rovněž předány jiným subjektům za předpokladu, že nebudou
obsahovat osobní údaje a nebudou sloužit k jejich shromážďování.
2. Soubory „cookies" jsou využívány k tomu, aby Vám poskytovaly personalizované informace
prostřednictvím Webových stránek. Některé webové stránky Goodyear mohou používat
soubory "cookies" nebo "web beacons". Soubor "cookie" je prvek dat, který může být
odeslán prostřednictvím Webových stránek do Vašeho prohlížeče a poté uložen ve Vašem
systému. Soubory "cookies" nám umožňují lepší obsluhu návštěvníků našich Webových
stránek tím, že nabízí materiály přizpůsobené jejich potřebám. "Web-beacon", chápaný
rovněž jako "spotlight-tag" nebo "pixel-tag", slouží k rozpoznávání konkrétních souborů
„cookies“ a pomáhá určovat reklamy, které lákají uživatele na určitý web. Můžete změnit
nastavení svého prohlížeče a zapnout funkci, která bude informovat o přijetí souborů
„cookies“, za účelem vyjádření souhlasu s jejich použitím. Jestliže soubor „cookie“ nebude
přijat, "web-beacon" také zůstává neaktivní. Jak v případě souborů "cookies" tak "web
beacon" jsou shromažďovaná a využívaná data anonymní a neumožňují identifikaci
konkrétních osob. Sbírané informace neobsahují Vaše jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo
ani e-mailovou adresu.
3. Webové stránky Goodyear mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a Goodyear se
úsilně snaží, aby to byly výhradně odkazy na webové stránky, které užívají vysoké standardy a
splňují přísné normy dodržování soukromí. Goodyear neodpovídá za obsah zveřejněný na
jiných webových stránkách ani za praktiky, které používají subjekty spravující tyto stránky.
4. Všechny otázky týkající se zpracování osobních údajů prostřednictvím Webových stránek jsou
popsány v samostatné Politice Ochrany Soukromí, se kterou se můžete seznámit při návštěvě
Webových stránek.

§ 5. Reklamace
1. Uživatelé mají právo nahlašování reklamací na provoz Webových stránek a Propagační
Kampaně. Reklamace, společně s doplňujícími informacemi musí být sděleny Goodyear
Dunlop Tires Poland sp. z o.o. (a) písemně, doporučeným dopisem nebo kurýrní službou,
nebo (b) prostřednictvím e-mailu v termínu do 30 dnů od obdržení informace
o nesrovnalostech týkajících se Webových stránek. Reklalmace musí být zaslány na
následující poštovní adresu: Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o., Dział Serwisu [oddělení
služeb] Premio, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa nebo na e-mailovou adresu:
contact@mypremio.eu patřící Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o.

2. O uznání reklamace rozhoduje Goodyear, který Vám oznámí své konečné rozhodnutí písemně
do 14 dnů od obdržení reklamace s doplňujícími informacemi.
3. S výjimkou výše uvedeného odstavce 1 bude zbývající korespondence mezi Vámi a Goodyear
probíhat prostřednictvím Webových stránek nebo e-mailem na následující adresu:
contact@mypremio.eu .
§ 6. Přijetí Pravidel
1. Použitím tlačítka "Přijímám" nebo označením příslušného pole týkajícího se přijetí těchto
Podmínek nebo ve chvíli zahájení využívání těchto Webových stránek podle toho, ke které z výše
uvedených událostí došlo k dříve, uzavíráte Vy nebo subjekt, který zastupujete, smlouvu na dobu
neurčitou s Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o., za podmínek stanovených v těchto
Podmínkách.
2. Smlouvu můžete vypovědět kdykoli při zachování sedmidenní výpovědní lhůty. Prohlášení
o ukončení musí být odesláno doporučeným dopisem nebo kurýrní službou nebo
prostřednictvím e-mailu na adresu Goodyear Dunlop Tires Poland sp. z o.o. uvedenou výše v § 5
odstavci 1.

3. Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. může smlouvu vypovědět kdykoli při zachování
sedmidenní výpovědní lhůty. Prohlášení o vypovězení smlouvy Goodyear Dunlop Tires Polska sp.
z o.o. odešle doporučeným dopisem nebo kurýrní službou nebo prostřednictvím e-mailu na
adresu, kterou jste uvedli během registrace na Webových stránkách.

§ 7. Závěrečná ustanovení
1. Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafiky, zvukové nahrávky, animace, videa a jejich
uspořádání na webových stránkách Goodyear jsou chráněny autorským právem a dalšími
právy o duševním vlastnictví. Výše uvedené části se nesmí kopírovat pro komerční využití
nebo pro distribuci, nesmí být rovněž pozměňovány nebo umísťovány na jiných
internetových stránkách. Portál obsahuje také obrázky chráněné autorskými právy subjektů,
které je poskytly.
2.

Pokud se objeví závažné důvody, za něž se pokládají zejména změny momentálně platných
zákonů, rozhodnutí orgánů veřejné moci nebo soudů nebo úpravy Webových stránek,
Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. si vyhrazuje právo změnit, upravovat, přidávat nebo
odstraňovat části těchto Podmínek kdykoli a podle vlastního uvážení. Změny budou
oznamovány prostřednictvím Webových stránek minimálně 30 dní před jejich vstupem
v platnost a nebudou žádným způsobem narušovat práva, která jste již nabyli. Pokud
s ohlášenými změnami Podmínek nebudete souhlasit, máte právo odstoupit od používání
Webových stránek. S ohledem na výše uvedené prosíme o pravidelné kontrolování, zda na

Webových stránkách nebyly umístěny změny. Vaše další používání Webových stránek po
zveřejnění změn bude chápáno jako jejich přijetí.

