
Spletna stran My Vulco 

Pravilnik 

§ 1. Splošne določbe 

1. Ta pravilnik ureja izvajanje promocijskih akcij za končne uporabnike in partnerje mreže Vulco 

prek spletne strani www.myvulco.eu (v nadaljnjem besedilu "spletna stran"), ki jo je razvil in 

implementiral Goodyear Dunlop Tyres Polska sp. z o. o., družba s sedežem v Varšavi na ul. 

Krakowiaków 46, 02-255 Varšava, telefonska številka: 022 571 59 00, vpisana v register 

podjetnikov, ki ga vodi Okrajno sodišče za glavno mesto Varšavo,  v Varšavi, XIII. gospodarski 

oddelek Državnega sodnega registra, pod številko KRS 0000104862, davčna št. 5211146938, 

mat. št. 011932471, osnovni kapital 2.005.000 PLN (v nadaljnjem besedilu "mi", "nas" ali 

"naši" oziroma "Goodyear"). 

2. Ta pravilnik ureja dostop in uporabo spletne strani s strani uporabnika in hkrati je dogovor 

med Goodyear in vami oziroma subjektom, ki vas zastopa ( "vi"). Predmeten sporazum je 

sklenjen v trenutku, ko sprejmete Pravilnik s klikom na "Sprejmem", ali ko označite ustrezno 

polje, ki se nanaša na sprejem pravilnika, ali ko pričnete z uporabo spletne strani, odvisno od 

tega, kateri od zgoraj navedenih dogodkov nastopi prej. S sprejetjem tega pravilnika potrdite 

svojo pravno sposobnost. V primeru sklenitve tega sporazuma v imenu in v korist pravne 

osebe, zlasti vašega podjetja ali vašega delodajalca, s sprejetjem Pravilnika izjavljate, da 

imate ustrezna pooblastila za pravne aktivnosti, ki so zavezujoče  za pravni subjekt, ki ga 

zastopate. 

3. "Račun" pomeni del spletne strani, ki je na voljo uporabnikom po registraciji, preko katere se 

izvajajo promocijske akcije in na kateri se zbirajo podatki uporabnikov in podatki o njihovih 

aktivnostih. 

4. „Akcija ” pomeni marketinške akcije, ki jih je Goodyear razvil, implementiral, predstavil in 

izvedel. 

5. "Uporabnik (uporabniki)" pomeni vse končne uporabnike (potrošnike in podjetnike) in 

partnerje v mreži Vulco, ki so se registrirali na spletni strani, tako, da (i) sprejmejo ta 

pravilnik; (ii) predložijo ustrezno vlogo (tj. izpolnijo vsa obvezna polja na spletni strani), (iii) 

ustvarijo uporabniški ID in geslo, in (iv) nimajo neporavnanih denarnih obveznosti do družbe 

Goodyear. 

 

 

 



 § 2. Pravila registracije na spletni strani 

1. Dostop do spletne strani zahteva registracijo računa in sprejetje s strani uporabnika določb 

tega pravilnika. Dokončanje postopka registracije vam bo omogočilo, da ustvarite 

uporabniški račun. 

2. Goodyear ne jamči, da bo spletna stran ali katera koli njena vsebina vedno na voljo ali bo 

delovala neprekinjeno. Goodyear lahko zaradi poslovnih ali operativnih razlogov začasno 

ustavi, blokira ali omeji razpoložljivost celotne ali katerega koli dela spletne strani. Goodyear 

si bo prizadeval, da vas obvesti o prekinitvi ali deaktivaciji spletne strani. 

3. Odgovorni ste, da zagotovite, da vse osebe, ki dostopajo do spletne strani s pomočjo vašega 

identifikatorja ali gesla, spoznajo vsebino tega pravilnika in drugih veljavnih pravil in jih 

upoštevajo. Uporabniško ime, geslo in druge informacije, predložene v okviru varnostnih 

postopkov podjetja Goodyear, morajo biti zaupne. Teh informacij ne smete razkriti tretjim 

osebam. V vsakem primeru je uporabnik odgovoren za dejavnosti prek spletne strani ali v 

povezavi s spletno stranjo, ki so bile opravljene z uporabo njegovega ID-ja in gesla ter je 

povezan s temi dejavnostmi. 

4. Goodyear ima pravico kadar koli blokirati kakršne koli identifikatorje ali geslo, tako tiste, ki 

ste jih izbrali vi ali ki jih je posredoval Goodyear, če ste po utemeljenem mnenju Goodyearja 

ravnali na način, ki ni v skladu s katero koli od določb tega pravilnika. 

5. Uporaba s strani uporabnika funkcij, ki omogočajo udeležbo v promocijski akciji, je enako, kot 

da se strinja s pravilnikom določene promocijske akcije. Kršitev pravilnika promocijske akcije 

bo obravnavana kot kršitev tega pravilnika. 

 

§ 3. Račun 

1. Goodyear izvaja promocijske akcije preko računa. 

2. Začasna prekinitev ali blokiranje računa (razen v primerih, ko je račun blokiran iz razlogov, ki 

jih ni mogoče pripisati izključni napaki uporabnika) pomeni, da niste upravičeni do 

sodelovanja v tekočih promocijskih akcijah s pridržkom, da vam predmetno blokiranje računa 

ne odvzame predhodno pridobljenih pravic. 

 

§ 4. "Piškotki" in osebni podatki 

1. Spletne strani Goodyear registrirajo informacije o obiskih, na primer statistične podatke o 

številu oseb, ki obiščejo spletno stran čez dan, o številu zahtevkov za določene datoteke s 



spletne strani kot tudi podatke o državah, iz katerih prihajajo takšne poizvedbe. Vnaprej 

posodobljeni statistični podatki se uporabljajo za prilagoditev spletne strani vašim potrebam 

in se lahko tudi prenesejo na druge subjekte, pod pogojem, da ne bodo vsebovali osebnih 

podatkov in ne bodo uporabljeni za njihovo zbiranje. 

2. »Piškotki« se uporabljajo za zagotavljanje osebnih informacij prek spletne strani. Nekatere 

spletne strani podjetja Goodyear lahko uporabljajo »piškotke« ali »web beacon«. »Piškotek« 

je element podatkov, ki ga lahko pošljete prek spletne strani v svoj brskalnik in nato shranite 

v sistem. »Piškotki« nam omogočajo boljšo oskrbo uporabnikov, ki obiščejo našo spletno 

stran s ponudbo materialov, prilagojenih njihovim potrebam. »Web beacon«, znan tudi kot 

»spotlight tag« ali »pixel tag«, se uporablja za prepoznavanje določenih »piškotkov« in 

pomaga določiti oglase, ki privabljajo uporabnike na določeno spletno stran. Nastavitve 

brskalnika lahko spremenite in omogočite funkcijo obveščanja o prejemu piškotkov z 

namenom soglasja z njihovo uporabo. Če »piškotki« ne bodo sprejeti, bo tudi »Web beacon« 

ostal neaktiven. Tako v primeru »piškotkov« in »Web beacona« so zbrani in uporabljeni 

podatki anonimni in ne omogočajo prepoznavanja določenih oseb. Zbrane informacije ne 

vsebujejo vašega imena in priimka, naslova, telefonske številke ali e-poštnega naslova. 

3. Spletne strani Goodyear lahko vsebujejo povezave do drugih spletnih strani in Goodyear si 

prizadeva zagotoviti, da so to povezave do spletnih strani, ki uporabljajo visoke standarde in 

so v skladu s strogimi standardi zasebnosti. Goodyear ni odgovoren za vsebino, objavljeno na 

drugih spletnih straneh, ali za prakse, ki jih uporabljajo subjekti, ki upravljajo te spletne 

strani. 

4. Vsa vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov prek spletne strani so opisana v ločenem 

pravilniku o zasebnosti, s katerim se lahko seznanite tako, da obiščete spletno stran. 

 

§ 5. Reklamacije 

1. Uporabniki imajo pravico do reklamacije v zvezi z delovanjem spletne strani in promocijske 

akcije. Reklamacije, vključno z dodatnimi informacijami, je treba sporočiti Goodyear Dunlop 

Tyres Polska sp. z o. o. (a) v pisni obliki s priporočeno pošto ali kurirjem ali (b) prek 

elektronske pošte v 30 dneh po seznanitvi z nepravilnostmi, povezanimi s spletno stranjo. 

Pritožbe je treba poslati na naslednji poštni naslov: Goodyear Dunlop Tyres Polska sp. z o. o., 

Dział Serwisu Vulco, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Varšava ali na naslednji elektronski naslov: 

contact@mypremio.eu, ki spada k Goodyear Dunlop Tyres Polska  

sp. z o. o. 

 



2. Odločitev glede reklamacije sprejema Goodyear, ki vas bo pisno obvestil o svoji končni 

odločitvi v 14 dneh po prejemu pritožbe skupaj z dodatnimi informacijami. 

3. S pridržkom točke 1 zgoraj se bo preostala korespondenca med vami in podjetjem Goodyear 

izvajala prek spletne strani ali po elektronski pošti, ki se pošlje na naslov: 

contact@mypremio.eu. 

§ 6. Sprejetje pravilnika 
 
1. S klikom na gumb »Sprejmem« ali z označitvijo ustreznega polja, povezanega s sprejetjem tega 

pravilnika ali ob začetku uporabe spletne strani, odvisno od tega, kateri od zgornjih dogodkov se 

je zgodil prej, vi ali subjekt, ki ga zastopate, sklepate s podjetjem Goodyear Dunlop Tires Polska 

sp. z o. o.  sporazum za nedoločen čas pod pogoji, določenimi v tem pravilniku. 

 

2. Sporazum lahko kadarkoli odpoveste s sedemdnevnim odpovednim rokom. Obvestilo o 

odpovedi je treba poslati s priporočeno pošto ali kurirjem ali po elektronski pošti na naslov 

Goodyear Dunlop Tyres Polska sp z o. o., naveden v 1. točki  5. čl.  zgoraj. 

 

 

3. Ta sporazum lahko Goodyear Dunlop Tyres Polska sp. z o. o. odpove kadarkoli s sedemdnevnim 

odpovednim rokom. Obvestilo o odpovedi pošlje Goodyear Dunlopr Tyres Polska sp. z .o. o. s 

priporočeno pošto ali kurirsko pošto ali po elektronski pošti na naslov, ki ste ga navedli ob 

registraciji na spletni strani. 

 

§7. Končne določbe 

1. Vse pravice pridržane. Besedila, slike, grafike, zvočni posnetki, animacije, video posnetki in 

njihova postavitev na spletnih straneh Goodyear so zaščiteni z avtorskimi in drugimi 

pravicami intelektualne lastnine. Zgoraj navedeni elementi se ne smejo kopirati za 

komercialno uporabo ali za distribucijo, niti se jih ne sme spreminjati ali nameščati na druge 

spletne strani. Spletna stran vsebuje tudi slike, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami 

subjektov, ki so jih posredovali. 

2. V primeru pomembnih razlogov, za katere veljajo zlasti spremembe veljavne zakonodaje, 

izdaja odločbe javnih organov ali sodišč ali sprememba spletne strani, si Goodyear Dunlop 

Tires Polska sp. z o. o. pridržuje pravico spremeniti, modificirati, dodati ali odstraniti del tega 

pravilnika kadar koli in po lastni presoji. Spremembe bodo objavljene na spletni strani vsaj 30 

dni pred začetkom njihove veljavnosti in na noben način ne bodo vplivale na že pridobljene 

pravice. Če ne sprejmete napovedanih sprememb Pravilnika, imate pravico se odreči uporabe 

spletne strani. Zaradi zgoraj navedenega redno preverjajte, ali je prišlo do kakršnih koli 

sprememb na spletni strani. Po objavi sprememb je vaša nadaljnja uporaba spletne strani 

enaka sprejetju le teh. 


