
My Premio Weboldal 

Szabályzat  

1.§ Általános rendelkezések 

1. A jelen szabályzat a végfelhasználók és Premio hálózat partnerei számára a 

www.mypremio.eu weboldalon keresztül (a továbbiakban: „Weboldal”) szervezett 

Promóciós Akciók menetét szabályozza, a Weboldalnak szerzője és üzemeltetője a Goodyear 

Dunlop Tires Polska sp. z o.o. társaság, székhelye: Varsó, ul. Krakowiaków 46 02-255 

Warszawa, telefonszáma: 022 571 59 00, cégjegyzékét vezető bíróság: Varsó Főváros Kerületi 

Bírósága Varsóban, az Országos Bírósági Cégnyilvántartás XIII. Gazdasági Főosztálya, 

cégjegyzékszáma: KRS 0000104862, adószáma (NIP): 5211146938, statisztikai számjele 

(REGON): 011932471, törzstőkéje 2.005.000 PLN  (amelyre a Szabályzat további részeiben 

olyan kifejezések vonatkoznak mint „mi”, „minket” „miénk”, a továbbiakban a kapcsolt 

vállalkozásaival együtt: „Goodyear”). 

2. A jelen szabályzat a Weboldal Felhasználó általi hozzáférését és igénybevételét szabályozza 

és egyben a Goodyear és az Önök ill. Önök által képviselt szervezet („Önök”) között 

megkötött szerződést is jelenti. A tárgyi szerződés a Szabályzat „Elfogadom” gomb 

megnyomására történő elfogadásával vagy a Szabályzat elfogadására vonatkozó megfelelő 

mező megjelölésével ill. a Weboldal használatának megkezdésével jön létre, attól függően, 

hogy a fenti események közül melyik következik be korábban. A jelen Szabályzat 

elfogadásával Önök megerősítik a jogi cselekvőképességüket. Amennyiben a jelen szerződés 

megkötése egy jogi személy, különösen az Önök által irányított társaság vagy az Önök 

munkaadója nevében és javára történik, Önök a Szabályzat elfogadásával kijelentik, hogy 

megfelelő jogosultsággal rendelkeznek az Önök által képviselt szervezet számára 

kötelezettségvállalást jelentő jogi cselekvésekhez.  

3. „Fiók” a Weboldal olyan részét jelenti, amely a Felhasználók számára regisztráció után 

hozzáférhető, és amelyen keresztül a Promóciós Akciók kerülnek lebonyolításra, illetve 

amelyen a Felhasználók adatait és azok aktivitására vonatkozó információkat gyűjtik.  

4. „Promóciós Akció” a Goodyear által kidolgozott, bevezetett, bemutatott és megvalósított 

marketing akciót jelenti. 

5. „Felhasználó (Felhasználók)” minden végfelhasználót (fogyasztót és vállalkozót egyaránt) és 

a Premio hálózat partnereit jelenti, akik a Weboldalon regisztráltak (i) a jelen Szabályzat 

elfogadásával; (ii) megfelelő kérelem benyújtásával (azaz minden kötelező mező kitöltésével 

a Weboldalon), (iii) felhasználói azonosító és jelszó létrehozásával valamint (iv) nincs 

esedékes pénztartozásuk a Goodyear céggel szemben. 
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 2.§ A Weboldalon történő regisztrálás szabályai 

1. A Weboldalhoz való hozzáféréshez a Fiók regisztrálása és a jelen Szabályzat Felhasználó általi 

elfogadása szükséges. A regisztrációs folyamat befejezése lehetővé teszi az adott Felhasználó 

fiókjának létrehozását. 

2. A Goodyear nem garantálja, hogy a Weboldal és a rajta elhelyezett bármilyen tartalom 

mindig rendelkezésre fog állni ill. szüntelenül fog működni. Goodyear üzleti vagy operatív 

okokból felfüggesztheti vagy letilthatja a Weboldal egészét vagy egy részét. A Goodyear 

megtesz mindent annak érdekében, hogy tájékoztassa Önöket a Weboldal felfüggesztéséről 

vagy kikapcsolásáról.  

3. Az Önök felelőssége biztosítani azt, hogy minden személy, aki az Önök azonosítójával vagy 

jelszavával a Weboldalhoz hozzáfér, a jelen Szabályzat tartalmát és más vonatkozó 

szabályokat ismerje és betartsa. A Goodyear biztonsági eljárások keretében átadott 

Felhasználói azonosító, jelszó és más információk bizalmasnak tekintendők. Ezek az 

információk nem hozhatók harmadik személyek tudomására. Minden esetben a Felhasználó 

felelős az azonosítója és jelszava  segítségével a Weboldalon ill. azzal kapcsolatban végzett 

intézkedésekért, ezek az intézkedések a felhasználóra nézve kötelező jellegűek.  

4. A Goodyear jogosult bármikor az Önök által kiválasztott ill. a Goodyear által megadott 

azonosítót vagy a jelszót letiltani, ha a Goodyear indokolt véleménye szerint Önök 

megszegték a jelen Szabályzat valamelyik rendelkezését.  

5. A Weboldal azon funkcióinak használata Felhasználó részéről, melyek lehetővé teszik a 

Promóciós Akcióban való részvételt, egyenértékű az adott Promóciós Akció szabályzatának 

betartására vonatkozó hozzájárulással. A Promóciós Akció szabályzatának megsértése a jelen 

Szabályzat megsértésének minősül.  

 

3.§ Fiók 

1. A Goodyear a Promóciós Akciókat a Fiókon keresztül folytatja.  

2. A Fiók felfüggesztése vagy letiltása (kivéve azon eseteket, amikor a felfüggesztésre ill. 

letiltásra nem kizárólag a Felhasználónak felróható okokból kerül sor) azt jelenti, hogy Önök 

nem jogosultak a folyamatban lévő Promóciós Akciókban részt venni azzal, hogy a Fiók tárgyi 

felfüggesztése vagy letiltása nem érinti az Önök által korábban megszerzett jogokat.  

 



4. § „Cookie” fájlok és személyes adatok 

1. A Goodyear weboldalak regisztrálják a látogatásokra vonatkozó információkat. Azok például 

a weboldalt a nap folyamán látogató személyek számára vonatkozó statisztikai adatok, a 

weboldalon található fájlokra vonatkozó kérdések mennyisége ill. információk arról, milyen 

országokból érkeznek az ilyen kérdések. Az anonimizált statisztikai adatok a Weboldal az 

Önök igényeinek megfelelő igazítására szolgálnak, ezek az adatok más szervezeteknek is 

átadhatók azzal, hogy nem tartalmazhatnak személyes adatokat és nem használhatók fel 

azok gyűjtésére.  

2. A „cookie” fájlok arra szolgálnak, hogy Önöknek személyre szabott információkat juttassunk a 

Weboldalon keresztül. Az egyes Goodyear weboldalak „cookie” vagy „web beacon” fájlokat 

használhatnak. A „cookie” olyan adatelem, mely a Weboldalon keresztül az Önök böngésző 

programjába küldhető, majd az Önök rendszerében menthető. A „cookie” fájlok lehetővé 

teszik számunkra a Weboldalunkra látogató személyek jobb kiszolgálását, az igényeiknek 

megfelelő anyagok kínálatával. „Web beacon”, ami szintén úgy értendő mint „spotlight tag” 

vagy „pixel tag”, a konkrét „cookie” fájlok felismerésére szolgál és segít azon reklámok 

meghatározásában, amelyek a felhasználót a konkrét weboldalra vonzzák. Önök 

módosíthatják a böngésző programjuk beállításait és bekapcsolhatják az értesítési funkciót az 

érkező „cookie” fájlokról ahhoz, hogy azok felhasználásához hozzájárulásukat fejezzék ki. Ha 

a „cookie” fájl nem kerül elfogadásra, a „web beacon” is inaktív marad. A „cookie” és „web 

beacon” fájlok esetében egyaránt a gyűjtött és felhasznált adatok névtelenek és a konkrét 

személyek azonosítását nem teszik lehetővé. A gyűjtött információk nem tartalmazzák az 

Önök olyan adatait, mint családi- és utónév, cím, telefonszám és e-mail cím.  

3. A Goodyear weboldalak hivatkozásokat tartalmazhatnak más weboldalakra, a Goodyear 

mindent megtesz annak érdekében, hogy a hivatkozások kizárólag a magas standardokat 

alkalmazó és az adatvédelem szigorú követelményeit követő weboldalakra utaljanak. A 

Goodyear nem vállal felelősséget a más weboldalakon elhelyezett tartalmakért és ezen 

weboldalakat kezelő szervezetek által alkalmazott gyakorlatokért.  

4. A személyes adatok Weboldalon keresztül történő feldolgozására vonatkozó minden kérdés a 

külön Adatvédelmi Politikában került leírásra, amellyel a Weboldalra látogatva 

ismerkedhetnek meg.  

5.§ Reklamációk  

1. A Felhasználók jogosultak a Weboldal és a Promóciós Akció működésére vonatkozó 

reklamációkat bejelenteni. A reklamációkat a kiegészítő információkkal együtt a Goodyear 

Dunlop Tires Polska sp. z o.o. részére (a) írásban, ajánlott levélben vagy futárpostával ill. (b) 

elektronikus postával, a Weboldalhoz kapcsolódó rendellenességekre vonatkozó 

tudomásszerzéstől számított 30 napon belül kell bejelenteni. A reklamációkat az alábbi 



postacímre: Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o., Dział Serwisu Premio, ul. Krakowiaków 

46, 02-255 Warszawa, vagy a Goodyear Dunlop Tires Polska sp.  z o.o. céghez tartozó e-mail 

címre: contact@mypremio.eu kell küldeni.  

2. A reklamáció elismeréséről a Goodyear dönt, mely a végleges döntését Önökkel írásban közli, 

a reklamáció és kiegészítő információk kézhezvételétől számított 14 napon belül.  

3. Fenntartva a fenti 1. bekezdés rendelkezéseit a többi levelezés Önök és a Goodyear között a 

Weboldalon ill. elektronikus posta útján az alábbi címen történik: contact@mypremio.eu. 

6. § A Szabályzat elfogadása 
 
1. Az „Elfogadom” gomb megnyomásával vagy a Szabályzat elfogadására vonatkozó megfelelő 

mező megjelölésével ill. a Weboldal használatának megkezdésével, attól függően, hogy a fenti 

eseményekből melyik következik be korábban, Önök ill. az Önök által képviselt szervezet és a 

Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. cég között határozatlan időre szóló szerződés jön létre a 

jelen Szabályzatban meghatározott feltételekkel. 

 

2. A szerződés Önök részéről bármikor, hétnapos felmondási idő betartásával mondható fel. A 

szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatot ajánlott levélben vagy futárpostával ill. 

elektronikus postával a Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. az 5.§ 1. bekezdésében 

megadott címére kell megküldeni. 

 

3. A szerződés Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. részéről bármikor, hétnapos felmondási idő 

betartásával mondható fel. A szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatot a Goodyear 

Dunlop Tires Polska sp. z o.o. ajánlott levélben vagy futárpostával ill. elektronikus postával az 

Önök által a Weboldalon történő regisztráláskor megadott címre küldi. 

 

7. § Záró rendelkezések 

1. Minden jog fenntartva. A Goodyear weboldalain elhelyezett szöveges anyagok, képek, 

grafikák, hangfelvételek, animációk, videófelvételek és azok elrendezése a szerzői jog és más 

szellemitulajdon-jogok oltalma alatt állnak. A fenti elemek üzleti vagy terjesztési célokra nem 

másolhatók, nem módosíthatók és más oldalakon nem helyezhetők el. A weboldal bizonyos 

képeket is tartalmaz, amelyek azon szervezetek szerzői jogai által védettek, amelyek azokat 

rendelkezésre bocsátották.  

2. Fontos okok, különösen az érvényes jogszabályok változása, közigazgatási szervek vagy 

bíróság által hozott végzés ill. a Weboldal változása esetén a Goodyear Dunlop Tires Polska 
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sp. z o.o. fenntartja a jogát a jelen Szabályzat bármikor és saját belátása szerint történő 

változtatásához, módosításához, egy részének hozzáadásához vagy törléséhez. A változások a 

Weboldalon keresztül kerülnek kihirdetésre legalább 30 nappal azok hatályba lépése előtt és 

semmilyen módon nem érintik az Önök által már megszerzett jogokat. Amennyiben nem 

fogadják el a Szabályzat kihirdetett változását, jogukban áll a Weboldal használatáról 

lemondani. A fentiekre való tekintettel kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizzék, hogy a 

Weboldalon nem történt-e változás. A változások közzétételét követően a Weboldal további 

használata Önök részéről egyenértékű azok elfogadásával.  


