
Webová stránka My Premio 

Obchodné podmienky 

§ 1. Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky organizácie Propagačných akcií pre 

konečných užívateľov a partnerov siete Premio prostredníctvom webovej stránky 

www.mypremio.eu (ďalej len ako „Webová stránka”) pripravenej a implementovanej 

spoločnosťou Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o., so sídlom vo Varšave na adrese ul. 

Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, telefónne číslo: 022 571 59 00, zapísaná v registri 

podnikateľov vedeným na Okresnom súde Hlavné mesto Varšava vo Varšave, XIII. 

Ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, vložka č. KRS 0000104862, DIČ 

5211146938, IČO 011932471, základné imanie 2.005.000 PLN (na ktorú sa ďalej v týchto 

Obchodných podmienkach vzťahujú slová ako „my”, „nás” alebo „naše”, ďalej spolu s jej 

prepojenými spoločnosťami ako „Goodyear”). 

2. Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky prístupu a používania Webovej stránky 

Užívateľom a súčasne tvoria zmluvu uzavretú medzi Goodyear a vami alebo vami 

zastupovaným subjektom („Vy”). Táto zmluva sa uzavrie vo chvíli, v ktorej vyjadrite svoj 

súhlas s týmito Obchodnými podmienkami použitím tlačidla „Súhlasím” alebo označením 

vhodného políčka na vyjadrenie súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami alebo ak 

začnete používať Webovú stránku, v závislosti od toho, ktoré s uvedených bolo prvé. 

Vyjadrením súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami súčasne potvrdzujete svoju 

spôsobilosť na právne úkony. Ak uzavierate túto zmluvu v mene a v prospech právnickej 

osoby, najmä vami vedenej spoločnosti alebo vášho zamestnávateľa, vyjadrením súhlasu 

s týmito Obchodnými podmienkami súčasne vyhlasujete, že ste vhodne splnomocnení na 

výkon právnych úkonov záväzných pre vami zastupovaný subjekt.   

3. „Účet” znamená časť Webovej stránky dostupnú pre Užívateľov po registrácii, 

prostredníctvom ktorej sa organizujú Propagačné akcie a na ktorej sa hromadia údaje 

o Užívateľoch a údaje o ich aktívnosti.  

4. „Propagačná akcia” znamená marketingové akcie pripravené, implementované, 

prezentované a realizované spoločnosťou Goodyear. 

5. „Užívateľ (Užívatelia)” znamená všetkých konečných užívateľov (zároveň spotrebiteľov ako aj 

podnikateľov) a partnerov siete Premio, ktorí sa zaregistrovali na Webovej stránke (i) 

vyjadrením súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami; (ii) podaním príslušnej žiadosti (čiže 

vyplnením všetkých povinných políčok na Webovej stránke), (iii) vytvorením identifikátora 

a užívateľského hesla a (iv) ktorí nemajú žiadne vymáhateľné záväzky voči Goodyear. 
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 § 2. Pokyny na registráciu na Webovej stránke 

1. Pre prístup na Webovú stránku sa vyžaduje registrácia Účtu a aj súhlas užívateľa 

s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok. Ukončenie registračného postupu umožní 

vytvorenie Účtu určitého Užívateľa. 

2. Goodyear nezaručuje, že Webová stránka alebo na nej zverejnený obsah budú vždy dostupné 

alebo budú nepretržite fungovať. Goodyear môže prerušiť, zablokovať alebo obmedziť 

prístup k celej alebo ku ktorejkoľvek časti Webovej stránky z obchodných alebo operačných 

dôvodov. Goodyear vynaloží všetko úsilie, aby vám oznámil prerušenie funkčnosti alebo 

vypnutie Webovej stránky.  

3. Znášate zodpovednosť za to, aby sa všetky osoby, ktoré získajú prístup na Webovú stránku 

s použitím vášho identifikátora alebo hesla, zoznámili s obsahom týchto Obchodných 

podmienok a iných platných pokynov, a ich dodržiavali. Identifikátor a heslo užívateľa a aj iné 

údaje poskytnuté v súlade s bezpečnostnými postupmi Goodyear sa považujú za 

dôveryhodné. Tieto údaje sa nesmú poskytovať tretím osobám. V každom prípade Užívateľ 

zodpovedá za činnosti vykonané prostredníctvom Webovej stránky alebo vzhľadom na 

Webovú stránku s použitím jeho identifikátora a hesla a tieto činnosti sú preň záväzné.  

4. Goodyear môže v každom čase zablokovať akýkoľvek identifikátor alebo heslo, vami vybrané 

alebo poskytnuté Goodyear, ak Goodyear príde k odôvodnenému názoru, že ste konali 

v rozpore s akýmkoľvek ustanovením týchto Obchodných podmienok.  

5. Využitie Užívateľom funkčností Webovej stránky, ktoré umožňujú účasť na Propagačnej akcii 

súčasne znamená jeho súhlas na dodržiavanie podmienok určitej Propagačnej akcie.  

Porušenie podmienok Propagačnej akcie sa považuje súčasne aj za porušenie týchto 

Obchodných podmienok.  

 

§ 3. Účet  

1. Goodyear organizuje Propagačné akcie prostredníctvom Účtu.  

2. Prerušenie funkčnosti alebo zablokovanie Účtu (okrem prípadov prerušenia alebo 

zablokovania Účtu z príčin, ktoré nie sú na strane Užívateľa) znamená, že nebudete mať 

nárok na účasť v práve prebiehajúcich Propagačných akciách, napriek tomu predmetné 

prerušenie funkčnosti alebo zablokovanie Účtu vás nezbavuje predtým získaných práv.   

 



§ 4. Cookie súbory a osobné údaje 

1. Webové stránky Goodyear registrujú údaje o návštevách týchto stránok. Napríklad, 

štatistické údaje vzťahujúce sa na počet osôb, ktoré navštívili stránku za jeden deň, počet 

dotazov o konkrétne súbory na stránke, a aj údaje o krajinách, z ktorých tieto dotazy boli 

odoslané. Anonymizované štatistické údaje sa používajú na účely prispôsobenia Webovej 

stránky vašim požiadavkám a môžu tiež byť poskytované iným subjektom, len ak nebudú 

obsahovať osobné údaje ani nebudú použité na zhromažďovanie osobných údajov.  

2. Cookie súbory sa používajú na to, aby sme vám mohli prostredníctvom Webovej stránky 

poskytnúť personalizované informácie. Niektoré webové stránky Goodyear môžu používať 

cookie alebo web beacon súbory. Cookie súbor je súčasťou údajov, a sa môže odosielať 

prostredníctvom Webovej stránky do vášho prehliadača, a následne uložiť vo vašom systéme. 

Cookie súbory nám umožňujú lepšiu obsluhu osôb, ktoré navštevujú našu Webovú stránku, 

lebo môžeme im ponúknuť materiály prispôsobené ich požiadavkám. Web beacon, ktorý sa  

vyskytuje aj ako Spotlight tag alebo Pixel tag, sa používa na rozlišovanie určitých Cookie 

súborov a pomáha určiť reklamy, ktoré priťahujú užívateľov k určitej webovej stránke. 

Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača a zapnúť funkciu odosielania oznámení 

o príchode Cookie súborov, aby ste mohli vyjadriť súhlas s ich využitím. Ak Cookie súbor 

nebude vami odsúhlasený, Web beacon ostane neaktívny. Aj v prípade Cookie súborov ako aj 

Web beacon súborov zhromaždené a použité údaje sú anonymné a neumožňujú 

identifikovanie osôb. Hromadené údaje neobsahujú vaše meno a priezvisko, adresu, 

telefónne číslo ani emailovú adresu.  

3. Webové stránky Goodyear môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, a Goodyear 

vynakladá všetko úsilie, aby boli to odkazy len na stránky, ktoré dodržiavajú najvyššie 

štandardy a normy v oblasti politiky súkromia. Goodyear neznáša žiadnu zodpovednosť za 

obsah zverejnený na ostatných webových stránkach ani za konanie subjektov, ktoré tieto 

stránky prevádzkujú.   

4. Všetky otázky vzťahujúce sa na spracovanie osobných údajov prostredníctvom Webovej 

stránky boli vysvetlené v osobitnom doklade Politika súkromia, s ktorým sa môžete zoznámiť 

počas návštevy našej Webovej stránky.   

 

§ 5. Reklamácie 

1. Užívatelia môžu podať reklamáciu chybnej funkčnosti Webovej stránky a Propagačnej akcie.  

Reklamácie, vrátane doplnkových údajov, sa môžu prihlásiť Goodyear Dunlop Tires Polska sp. 

z o.o. (a) v písomnej podobe – doporučenou zásielkou alebo donáškovou službou alebo (b) 

elektronickou poštou, v lehote 30 dní od chvíle, v ktorej sa dozviete o chybách Webovej 



stránky. Reklamácie posielajte na nasledujúcu korešpondenčnú adresu: Goodyear Dunlop 

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

emailovú adresu: contact@mypremio.eu, ktorá patrí Goodyear Dunlop Tires Polska sp.  z o.o. 

2. O uznaní reklamácie rozhodne Goodyear, ktorý bude vás informovať o konečnom rozhodnutí 

písomne v lehote 14 dní od prijatia reklamácie vrátane doplňujúcich údajov.   

3. Okrem bodu 1 vyššie, budú ostatné písomnosti medzi vami a Goodyear odosielané 

prostredníctvom Webovej stránky alebo elektronickej pošty na adresu 

contact@mypremio.eu. 

§ 6. Súhlas s Obchodnými podmienkami 
 
1. Stlačením tlačidla „Súhlasím” alebo označením príslušného políčka, ktoré sa vzťahuje na 

vyjadrenie súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami alebo vo chvíli začatia používania 
Webovej stránky, v závislosti od toho, ktoré z uvedených bolo prvé, uzavierate s Goodyear 
Dunlop Tires Polska sp. z o.o. vo vlastnom mene alebo v mene subjektu, ktorý zastupujete, 
zmluvu na dobu neurčitú v súlade s podmienkami uvedenými v týchto Obchodných 
podmienkach.  
 

2. Zmluvu môžete zrušiť v každej chvíli so zachovaním sedemdňovej výpovednej lehoty. Výpoveď 
zmluvy môžete poslať doporučene poštou alebo donáškovou službou alebo elektronickou 
poštou na adresu Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. uvedenú v § 5 bod 1 vyššie. 

 

3. Zmluvu môže vypovedať aj Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. v každej chvíli so zachovaním 
sedemdňovej výpovednej lehoty. Výpoveď zmluvy Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. 
odošle doporučene poštou alebo donáškovou službou alebo elektronickou poštou na vami 
uvedenú adresu počas registrácie na Webovej stránke.  

 

§7. Konečné ustanovenia 

1. Všetky práva vyhradené. Obsah, obrazy, grafika, zvukové záznamy, animácie, video záznamy 

a ich rozmiestnenie na webových stránkach Goodyear sú chránené autorským právom 

a inými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva. Uvedené prvky sa nesmú kopírovať 

na komerčné účely ani šíriť, nesmú sa tiež modifikovať ani zverejňovať na iných webových 

stránkach. Webová stránka obsahuje aj obrazy chránené autorským právom subjektov, ktoré 

ich poskytli.   

2. Ak sa vyskytnú dôležité dôvody, za ktoré sa predovšetkým považuje zmena platných 

právnych predpisov, vydanie rozhodnutia orgánmi verejnej moci alebo súdmi, prípadne 

modifikácia Webovej stránky, Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. si vyhradzuje právo 

meniť, upraviť doplniť alebo vymazať časť ustanovení týchto Obchodných podmienok 

v každom momente a podľa vlastného uvažovania. Prípadné zmeny budú zverejnené 

prostredníctvom Webovej stránky minimálne 30 dní pred ich nadobudnutím právoplatnosti 

a účinnosti, a nebudú porušovať žiadne práva, ktoré ste predtým nadobudli. Ak nesúhlasíte 
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so zverejnenými zmenami Obchodných podmienok, máte nárok na odstúpenie od používania 

Webovej stránky. Vzhľadom na uvedené žiadame, aby ste pravidelne overovali, či na 

Webovej stránke neboli zverejnené prípadné zmeny. Ak budete používať Webovú stránku aj 

po zverejnení zmien, sa takéto konanie považuje súčasne za súhlas so zverejnenými 

zmenami.   


