
Site-ul web My Premio 

Termeni de utilizare 

§ 1. Dispoziții generale 

1. Acești termeni de utilizare reglementează desfășurarea acțiunilor promoționale pentru 

utilizatorii finali și partenerii rețelei Premio prin intermediul site-ului web www.mypremio.eu  

(denumit în continuare „site web”) dezvoltat și implementat de Goodyear Dunlop Tires 

Polska sp. z o.o., companie cu sediul în Varșovia, str. Krakowiaków 46, 02-255 Varșovia, 

număr de telefon: 022 571 59 00, înscrisă în registrul antreprenorilor ținut de Tribunalul 

pentru capitala  Varşovia din Varşovia, al  XIII Departament Economic al Registrului Curţii 

Naţionale, cu numărul KRS 0000104862, CIF 5211146938, REGON 011932471, capital social 

2.005.000 zloţi  (la care termenii "noi", "ai noştri" sau "ale noastre" se referă în continuarea 

Regulamentului împreună la companiile asociate la "Goodyear"). 

2. Acești termeni de utilizare reglementează accesul și utilizarea site-ului web de către 

Utilizator și, în același timp, constituie un contract încheiat între Goodyear și Dumneavoastră 

sau entitatea reprezentată de Dumneavoastră („Dumneavoastră”). Contractul se încheie în 

momentul acceptării Termenilor de utilizare prin apăsarea butonului "Accept" sau marcând 

câmpul corespunzător referitor la acceptarea Termenilor de utilizare sau la începerea 

utilizării Site-ului web, în funcţie de situaţia de mai sus au avut loc prima. Prin acceptarea 

acestor Termeni de utilizare, vă confirmați capacitatea juridică. În cazul încheierii acestui 

contract în numele și în beneficiul unei persoane juridice, în special a companiei conduse de 

Dumneavoastră sau a angajatorului Dumneavoastră, acceptând Termenii de utilizare, 

declaraţi că dispuneţi de autorizația corespunzătoare de a întreprinde acțiuni juridice legate 

de entitatea pe care o reprezentați.  

3. „Cont” înseamnă acea parte a site-ului web disponibilă utilizatorilor după înregistrare, prin 

intermediul căreia se desfășoară Acțiuni Promoționale și pe care datele utilizatorilor și 

informațiile despre activitatea lor sunt colectate. 

4. „Acțiune promoțională” înseamnă campanii de marketing dezvoltate, implementate, 

prezentate și realizate de Goodyear. 

5. „Utilizator (Utilizatori)” înseamnă toți utilizatorii finali (atât consumatori cât și 

întreprinzători) și partenerii ai rețelei Premio care s-au înregistrat pe Site-ul web prin (i) 

acceptarea acestor Termeni de utilizare; (ii) trimiterea unei cereri adecvate (adică 

completarea tuturor câmpurilor obligatorii pe Site-ul web), (iii) crearea unui ID de utilizator și 

a unei parole și (iv) care nu au datorii financiare în numerar față de Goodyear. 

 

http://www.mypremio.eu/


 § 2. Regulile de înregistrare pe site-ul web 

1. Accesul la site necesită înregistrarea contului și acceptarea de către utilizator a prevederilor 

acestor Termeni de utilizare. Finalizarea procesului de înregistrare va permite crearea unui 

cont de utilizator. 

2. Goodyear nu garantează că site-ul web sau orice conținut al acestuia va fi întotdeauna 

disponibil sau va funcţiona în mod neîntrerupt. Goodyear poate suspenda, bloca sau 

restricționa disponibilitatea tuturor sau a oricărei părți a site-ului din motive de afaceri sau 

operaționale. Goodyear se va strădui să vă anunțe cu privire la suspendarea sau dezactivarea 

site-ului web.  

3. Aveți responsabilitatea de a vă asigura că toate persoanele care accesează site-ul web 

utilizând identificatorul sau parola dumneavoastră s-au familiarizat cu aceşti Termeni de 

utilizare și alte reguli aplicabile și le respectă. ID-ul de utilizator, parola și alte informații 

furnizate ca parte a procedurilor de securitate ale Goodyear trebuie păstrate confidenţiale. 

Aceste informații nu pot fi divulgate terților. În orice caz, Utilizatorul este responsabil pentru 

activităţile prin intermediul site-ului web sau în legătură cu site-ul web realizate cu utilizarea 

identificatorului (ID-ului) său și a parolei și este asociat cu aceste activități.  

4. Goodyear are dreptul să blocheze în orice moment orice identificator (ID)  sau parolă, atât 

aleasă de dumneavoastră, cât și indicată de Goodyear, dacă, în opinia rezonabilă a Goodyear, 

acţionaţi într-o manieră contrară oricăror prevederi ale acestor Termeni de utilizare.  

5. Folosirea de către dumneavoastră a funcției Site-ul web care vă permite să participaţi la o 

Acțiune Promoțională este echivalentă cu acceptarea condițiilor de participare la Acțiunea 

Promoțională. Încălcarea condițiilor de participare la Acțiunea Promoțională va fi considerată 

o încălcare a acestor Termeni de utilizare.  

 

§ 3. Cont 

1. Goodyear desfășoară Acțiuni Promoționale prin intermediul Contului.  

2. Suspendarea sau blocarea Contului (excluzând cazurile de suspendare sau blocare a Contului 

din motive care nu pot fi atribuite doar vinei Utilizatorului) înseamnă că vă lipsiți de dreptul 

de a participa la Acțiunile Promoționale în desfășurare, cu condiția ca suspendarea sau 

blocarea Contului să nu vă priveze drepturile dobândite anterior.  

 

 



§ 4. Modulele „cookies” și datele personale 

1. Site-urile Goodyear înregistrează informații despre vizitele la acestea. De exemplu, datele 

statistice privind numărul de persoane care vizitează site-ul pe parcursul zilei, numărul de 

cereri pentru anumite fișiere de pe site, precum și informații despre țările din care provin 

astfel de cereri. Datele statistice anonime sunt utilizate pentru a adapta site-ul web la nevoile 

dumneavoastră și pot fi, de asemenea, transferate către alte entități, cu condiția să nu 

conțină date cu caracter personal și nu vor fi folosite pentru a le colecta.  

2. Modulele "cookies" sunt folosite pentru a vă oferi informaţii personalizate prin intermediul 

site-ului web. Unele site-uri web Goodyear pot utiliza module „cookie” sau „web beacon”. 

Modulul "cookie" este un element de date care poate fi trimis prin intermediul site-ului web 

către browserul dumneavoastră și apoi salvat în sistemul dumneavoastră. Modulele 

"cookies" ne permit să servim mai bine persoanele care vizitează site-ul nostru oferind 

materiale adaptate nevoilor lor. „Web beacon”, cunoscut și sub denumirea de „spotlight tag” 

sau „pixel tag”, este utilizat pentru recunoașterea fișierelor "cookie" specifice și ajută la 

determinarea anunțurilor publicitare care atrag utilizatorii către un anumit site web. Puteți 

schimba setările browserului dumneavoastră și puteți activa funcția de notificare de primire 

a cookie-urilor, pentru a fi de acord cu utilizarea acestora. Dacă modulul „cookie” nu este 

acceptat, „web beacon” va rămâne, de asemenea, inactiv. Atât în cazul modulelor "cookie" 

cât și "web beacon", datele colectate și utilizate sunt anonime și nu permit identificarea 

persoanelor concrete. Informaţiile colectate nu conțin numele și prenumele, adresa, numărul 

de telefon sau adresa de e-mail.  

3. Site-urile web Goodyear pot conține linkuri către alte site-uri web, iar Goodyear depune 

toate eforturile ca link-urile să se refere numai la site-uri care utilizează standarde ridicate și 

respectă norme stricte de confidențialitate. Goodyear nu este responsabil pentru conținutul 

publicat pe alte site-uri web sau pentru practicile utilizate de entitățile care administrează 

aceste site-uri web.  

4. Toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului 

web sunt descrise într-o Politică de Confidențialitate separată, pe care o puteți citi vizitând 

site-ul web. 

 

§ 5. Reclamații 

1. Utilizatorii au dreptul să depună reclamații cu privire la funcționarea site-ului web și 

Acțiunilor Promoționale. Reclamațiile, inclusiv informațiile suplimentare, trebuie raportate 

Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. (a) în scris, prin scrisoare recomandată sau curier, 

sau (b) prin poștă electronică, în termen de 30 de zile de la constatarea neregulilor legate de 



site-ul web. Reclamațiile trebuie trimise la următoarea adresă de corespondență: Goodyear 

Dunlop Tires Polska sp. z o.o., Dział Serwisu Premio, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 

sau la următoarea adresă e-mail: contact@mypremio.eu care aparține Goodyear Dunlop 

Tires Polska sp.  z o.o. 

2. Goodyear va decide asupra acceptării reclamației și vă va informa în scris despre decizia 

finală în termen de 14 zile de la primirea reclamației, împreună cu alte informaţii 

suplimentare.  

3. Sub rezerva punctului 1 de mai sus, altă corespondenţă dintre dumneavoastră și Goodyear va 

fi menţinută prin intermediul site-ulei web sau printr-un e-mail trimis la următoarea adresă: 

contact@mypremio.eu. 

 

§ 6. Acceptarea Termenilor de utilizare 
 
1. Prin utilizarea butonului "Accept" sau marcând câmpul corespunzător care se referă la 

acceptarea acestor Termeni de utilizare sau în momentul începerii utilizării site-ului web, în 

funcție de situația de mai sus care va avea loc prima, dumneavoastră sau entitatea pe care o 

reprezentați încheie un acord pe o durată nedeterminată cu Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z 

o.o.  în condiţiile stabilite în aceşti Termeni de utilizare. 

 

2. Acordul poate fi reziliat de către dumneavoastră în orice moment cu un  preaviz de șapte zile. 

Înștiințarea de reziliere trebuie trimisă prin scrisoare recomandată sau prin curier sau prin e-mail 

la adresa Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o.  indicate în § 5 punctul 1 de mai sus. 

 

3. Acordul poate fi reziliat de Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o.  în orice moment, cu o 

perioadă de preaviz de şapte zile. Declarația de reziliere a acordului va fi expediată de către 

Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. prin scrisoare recomandată sau curierat sau prin poșta 

electronică la adresa indicată de dumneavoastră în timpul înregistrării pe site-ul web. 

 

§7. Dispoziţii finale 

1. Toate drepturile rezervate. Textele, fotografiile, imaginile graficele, înregistrările audio, 

animațiile, înregistrările video și poziţionarea acestora pe site-urile Goodyear sunt protejate 

de drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală. Elementele de mai sus nu 

pot fi copiate pentru uz comercial sau pentru distribuţie și nici nu pot fi modificate sau 

plasate pe alte site-uri web. Site-ul web conține, de asemenea, imagini protejate prin 

drepturi de autor de entitățile care le-au furnizat.  

2. În cazul unor motive importante, care se referă în special la modificările aduse legislaţiei 

aplicabile, emiterea deciziilor autorităţilor sau instanţelor publice sau modificarea site-ului 
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web,  Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. își rezervă dreptul de a înlocui, modifica, 

adăuga sau elimina o parte din conţinutul acestor Termeni de utilizare în orice moment și la 

discreţia sa. Modificările vor fi anunţate prin intermediul site-ului web cu cel puțin 30 de zile 

înainte de intrarea lor în vigoare și nu vor afecta în niciun fel drepturile pe care le-ați 

dobândit deja. Dacă nu acceptați modificările anunțate la Termenii de utilizare, aveți dreptul 

să renunțați la utilizarea site-ului web. Având în vedere cele de mai sus, verificați periodic 

dacă au existat modificări pe site-ul web. După publicarea modificărilor, utilizarea în 

continuare de către dumneavoastră a site-ului este echivalentă cu acceptarea acestora. 


