Уебсайт My Premio
Правилник
§ 1. Общи постановления
1. Настоящият правилник урежда провеждането на Промоционални Акции за крайни
потребители и партньори на мрежа Premio чрез уебсайта www.mypremio.eu (наричан
по-нататък: „Уебсайт”), подготвен и внедрен от Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o.,
дружество със седалище във Варшава с адрес: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,
телефонен номер: 022 571 59 00, регистрирано в Търговски Регистър, воден от Районен
Съд за столичен град Варшава във Варшава, XIII Стопански Отдел на Държавния
Съдебен Регистър с номер KRS: 0000104862, номер ДДС 5211146938, номер REGON
011932471, фирмен капитал 2.005.000 PLN (за което в по-нататъшната част на
Правилника се отнасят изразите: „ние”, „нас” или „наши”, наричано по-нататък заедно
със свързаните с него дружества „Goodyear”).
2. Настоящият правилник урежда достъпа и използването на Уебсайта от Потребителя и в
същото време представлява договор, сключен между Goodyear и Вас или с
представлявана от Вас единица („Вие”). Предметният договор се сключва в момента, в
който приемете Правилника с помощта на бутона „Приемам“ или като маркирате
съответното поле, отнасящо се до приемането на Правилника или когато започнете да
използвате Уебсайта, в зависимост от това, кое от гореизброените събития е настъпило
по-рано. Приемайки настоящия Правилник Вие потвърждавате способността си за
извършване на правни действия. В случай на сключване на този договор от името и в
полза на юридическо лице, по-специално на Вашето дружество или Вашия
работодател, приемайки Правилника Вие декларирате, че те имат съответно
разрешение за извършване на законови действия, обвързващи за представляваната от
Вас единица.

3. „Акаунт” означава частта от уебсайта, достъпна за Потребителите след регистрацията,
чрез която се осъществяват Промоционални Акции и в която се съхраняват данни на
Потребителите и информация за тяхната активност.
4. „Промоционална Акция” означава маркетингови кампании, подготвени, внедрени,
представени и извършвани от Goodyear.
5. „Потребител (Потребители)” означава всички крайни потребители (както потребители,
така и предприемачи) и партньори на мрежа Premio, които са се регистрирали в
уебсайта чрез (i) приемане на настоящия Правилник; (ii) подаване на подходящо
заявление (т.е. попълване на всички задължителни полета в Уебсайта), (iii) създаване на

потребителско име и парола и (iv) които нямат неплатени парични задължения спрямо
Goodyear.

§ 2. Правила за регистриране в Уебсайта
1. Достъпът до Уебсайта изисква регистрация на Акаунт и приемане от страна на
Потребителя на разпоредбите на настоящия Правилник. Завършването на процеса на
регистрация ще Ви позволи да създадете Акаунт на Потребителя.
2. Goodyear не гарантира, че Уебсайтът или някое от неговите съдържания винаги ще
бъдат достъпни или ще действат непрекъснато. Goodyear може да прекрати, блокира
или ограничи достъпността на целия или част от Уебсайта поради бизнес или
оперативни съображения. Goodyear ще полага всички усилия да Ви уведоми за
спирането или деактивирането на Уебсайта.
3. Вие носите отговорност да гарантирате, че всички лица, които получават достъп до
Уебсайта, използвайки Вашия идентификатор или парола, ще се запознаят със
съдържанието на настоящия Правилник и други приложими правила и ще ги спазват.
Потребителският идентификатор, паролата и друга информация, предоставена като
част от процедурите за сигурност на Goodyear, трябва да се пазят в тайна. Тази
информация не трябва да се разкрива на трети лица. Във всеки случай, Потребителят
носи отговорност за дейностите чрез Уебсайта или във връзка с Уебсайта, извършени с
използването на неговия идентификатор и парола и е обвързан с тези дейности.
4. Goodyear има право да блокира по всяко време идентификатора или паролата, избрани
от Вас, както и посочени от Goodyear, ако по основателно мнение на Goodyear Вие
действате в противоречие с която и да било разпоредба от настоящия Правилник.
5. Използването от Потребителя на функцията на Уебсайта, която позволява участие в
Промоционалната Акция, е равностойно на изразяване на съгласие за спазване на
Правилника

на

Промоционалната

Акция.
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на
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Промоционалната Акция ще бъде разглеждано като нарушение на настоящия
Правилник.

§ 3. Акаунт
1. Goodyear провежда Промоционални Акции чрез Акаунта.

2. Спирането или блокирането на Акаунта (с изключение на случаите на спиране или
блокиране на Акаунта поради причини, които не се дължат на изключителната вина на
Потребителя) означава лишаването Ви от правото да участвате в текущите
Промоционални Акции, при условие че предметното спиране или блокиране на
Акаунта не Ви лишава от придобити по-рано права.

§ 4. Файлове бисквитки (cookies) и лични данни
1. Интернет страниците на Goodyear регистрират информация за посещенията в тях.
Например, статистически данни за броя на посетителите на сайта през деня, броя на
запитвания за индивидуалните файлове от уебсайта, както и информация за страните,
от които идват такива запитвания. Предварително анонимизираните статистически
данни се използват за адаптиране на Уебсайта към Вашите нужди и могат да бъдат
предоставени на други единици при условие, че няма да съдържат лични данни и няма
да бъдат използвани за събирането им.
2. Файловете „бисквитки “ се използват с цел да Ви се предостави персонализирана
информация чрез Уебсайта. Някои уебсайтове на Goodyear могат да използват файлове
„бисквитки“ или файлове от тип „web beacon“. Файлът „бисквитка“ е елемент от данни,
който може да се изпраща чрез Уебсайта във Вашия браузър и след това да се
съхранява във Вашата система. Файловете „бисквитки“ ни позволяват да обслужваме
по-добре хората, които посещават нашия Уебсайт чрез предлагане на материали,
съобразени с техните нужди. Файлът „Web beacon“, известен също като „spotlight tag”
или „pixel tag”, се използва за разпознаване на конкретни файлове „бисквитки“ и
помага да се определят реклами, които привличат потребителите към конкретен
уебсайт. Вие можете да промените настройките на браузъра си и да активирате
функцията за известяване на получаването на бисквитки, за да изразите съгласието си
за тяхното използване. Ако файлът „cookie“ не бъде приет, файлът „web beacon“ също
ще остане неактивен. Както в случай на файлове „бисквитки“, така и на файлове „web
beacon“,
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идентифицирането на конкретни хора. Събираната информация не съдържа Вашето
име, фамилия, адрес, телефонен номер или e-mail адрес.
3. Интернет страниците на Goodyear могат да съдържат линкове към други интернет
страници, а Goodyear полага всички усилия, това да бъдат само линкове към
уебсайтове, които използват високи стандарти и отговарят на строги стандарти за
поверителност. Goodyear не носи отговорност за съдържанието, публикувано на други
уебсайтове, нито за практиките, използвани от единиците, които администрират тези
уебсайтове.

4. Всички въпроси, свързани с обработката на лични данни чрез уебсайта, са описани в
отделна Политика за Поверителност, с която можете да се запознаете като посетите
уебсайта.

§ 5. Рекламации
1. Потребителите имат право да заявяват рекламации относно функционирането на
Уебсайта и Промоционалната Акция. Рекламации, включително допълнителната
информация, трябва да бъдат заявявани на Goodyear Dunlop Tyres Polska sp. z о.o. (а)
писмено, с препоръчано писмо или куриер или (б) по електронна поща в срок до 30 дни
от научаването за нередности, свързани с Уебсайта. Рекламациите трябва да се
изпращат на следния пощенски адрес: Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o., Отдел
Сервиз Premio, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa или на следния e-mail адрес:
Contact@mypremio.eu,, принадлежащ на Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o.
2. Goodyear взема решение за признаване на рекламацията, като ще Ви информира
писмено за окончателното си решение в рамките на 14 дни от получаването на
рекламацията заедно с допълнителната информация.

3. При спазване на точка 1 по-горе, останалата кореспонденция между Вас и Goodyear ще
се провежда чрез Уебсайта или чрез електронна поща, изпращана на следния адрес:
contact@mypremio.eu.

§ 6. Приемане на Правилника
1. Чрез използване на бутона „Приемам“ или чрез маркиране на съответното поле, отнасящо
се до приемането на настоящия Правилник или когато започнете да използвате Уебсайта, в
зависимост от това, кое от гореизброените събития е настъпило по-рано, Вие или лицето,
което Вие представлявате, сключва договор за неопределено време с Goodyear Dunlop
Tires Polska sp. z o.o. при условията, определени в настоящия Правилник.
2. Вие имате право да прекратите Договора по всяко време със седемдневен период на
предизвестие. Уведомлението за прекратяване трябва да бъде изпратено с препоръчано
писмо или посредством куриер или по електронна поща на адреса на дружество Goodyear
Dunlop Tires Polska sp. z o.o., посочен в § 5, точка 1 по-горе.
3. Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. има право да прекрати договора по всяко време при
спазване на срок на предизвестие от седем дни. Известието за прекратяване ще бъде
изпратено от Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. с препоръчано писмо или посредством
куриер или по електронна поща на адреса, посочен от Вас по време на регистрирането в
Уебсайта.

§7. Заключителни разпоредби
1. Всички права запазени. Текстовете, изображенията, графиките, звукозаписите,
анимациите, видеозаписите и тяхното оформление върху интернет страниците на
Goodyear са защитени от авторски права и други права върху интелектуална
собственост. Горепосочените елементи не могат да бъдат копирани за търговски цели
или за разпространение, нито могат да бъдат променяни или публикувани на други
сайтове. Уебсайтът съдържа също и изображения, защитени от авторски права на
единиците, които са ги предоставили.
2. В случай на поява на важни причини, за които по специално се считат промени в
приложимото право, издаване на решения от държавни органи или съдилища или
модификация на Уебсайта, Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. си запазва правото да
промени, модифицира, добави или изтрие част от настоящия Правилник по всяко
време и по свое усмотрение. Промените ще бъдат обявени чрез Уебсайта най-малко 30
дни преди влизането им в сила и по никакъв начин няма да засегнат правата, които Вие
вече сте придобили. Ако не одобрявате публикуваните промени в Правилника, Вие
имате право да се откажете от използването на Уебсайта. С оглед гореизложеното,
моля, проверявайте редовно, дали има въведени промени в Уебсайта. След като
публикуваме промените, по-нататъшното използване на Уебсайта е равностойно на
приемането им.

