WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
PASJABRIDGESTONE.PL
WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

I.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO PASJABRIDGESTONE.PL

Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego pasjabridgestone.pl zostały sporządzone w
oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określają zasady
działania Serwisu oraz świadczenia i korzystania z usług za pośrednictwem Serwisu.
Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie i zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania z
Serwisu, z tym, iż korzystanie z poszczególnych usług lub funkcjonalności niniejszego Serwisu
odbywać się może w oparciu o uregulowania szczególne, w tym w szczególności odpowiednie
regulaminy, zawierające dane i informacje dotyczące przedmiotu, zakresu i warunków korzystania z
tych usług lub funkcjonalności.
Przed rozpoczęciem korzystania z naszego Serwisu proszę zapoznać się z treścią niniejszych
Warunków Korzystania z Serwisu oraz Polityką Ochrony Prywatności. Dokładne zapoznanie się z
treścią niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu oraz Polityką Ochrony Prywatności jest
warunkiem korzystania z serwisu. Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszych Warunków Korzystania z
Serwisu, prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu. Korzystanie przez Państwa z Serwisu
Internetowego może być przez Państwa zakończone w każdej chwili.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Bridgestone na adres poczty
elektronicznej: pomoc@pasjabridgestone.pl

1.

Definicje

„BRIDGESTONE” - oznacza spółkę BSPL Bridgestone Europe NV/SA, Oddział w Polsce z siedzibą w
Warszawie przy ul. Postępu 18B, 00-001 Warszawa, wypisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649290;
„Administrator” – oznacza BRIDGESTONE;
„My”/ „Nas”/ „Nasz” odnosi się do BRIDGESTONE;
„Użytkownik” / „Użytkownicy” oznacza użytkownika lub użytkowników Serwisu Internetowego,
łącznie lub indywidualnie, w zależności od kontekstu;

„Serwis” / „Serwis Internetowy” oznacza stronę internetową pod adresem www.pasjabridgestone.pl
i każdym adresem URL, którym może on zostać zastąpiony w przyszłości.
„Państwo” / „Państwa” odnosi się do Użytkowników Serwisu Internetowego;
„Polityka Ochrony Prywatności” – dokument, określający zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych Użytkowników przez Administratora, stanowiący integralną część niniejszych Warunków
Korzystania;
„Usługa” – płatna lub bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez BRIDGESTONE na
rzecz Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu i
regulaminu, w tym w szczególności konkursy, loterie i inne podobne akcje promocyjne organizowane
dla Użytkowników.
„Materiał” / „Materiały” - wszelkie informacje, utwory, elementy, oznaczenia, hasła, nazwy, symbole,
wizerunki, nagrania, artystyczne wykonania, linki, komentarze, wpisy, niezależnie od ich formy,
charakteru i sposobu zapisu lub przedstawienia, przekazane, ujawnione, upublicznione, wyświetlone,
udostępnione, udostępnione w Serwisie przez Użytkownika
2. Postanowienia ogólne
a) Serwis internetowy pasjabridgestone.pl udostępniany jest przez BRIDGESTONE.
b) W przypadku, gdy w ramach danej usługi lub funkcjonalności serwisu udostępniany jest
regulamin, korzystanie z tej funkcjonalności lub usługi regulowane jest zarówno przez
niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego, jak i regulamin. W zakresie w jakim
poszczególne postanowienia Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego pozostają
sprzeczne lub nie dają się stosować łącznie, postanowienia regulaminu mają pierwszeństwo
przed niniejszymi Warunkami Korzystania z Serwisu Internetowego.
c) Dostęp i korzystanie z Serwisu Internetowego są bezpłatne, chyba że jego określona część
lub poszczególna usługa została wyraźnie oznaczona jako płatna, w szczególności na
podstawie postanowień odpowiedniego regulaminu.
3. Dostęp do Serwisu Internetowego
a) Dostęp do Serwisu Internetowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika
jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania

rejestracji w Serwisie, przeprowadzenia procedury logowania do Serwisu lub podania przez
Użytkownika danych osobowych.
b) Do korzystania z Serwisu Internetowego BRIDGESTONE zaleca używanie następujących
przeglądarek:
- MS Internet Explorer w wersji od 9.0
- Mozilla Firefox w wersji od 10.0
- Google Chrome w wersji od 18.0
c) Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony
Javascript.
d) Administrator dołoży wszelkich starań, ażeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły, przy czym
Administrator uprawniony jest do prowadzenia prac naprawczych, konserwacji, ulepszeń,
modyfikacji Serwisu lub jego poszczególnych elementów, w trakcie wykonywania których
dostępność Serwisu może być ograniczona lub niemożliwa.
e) O ile regulamin konkretnej usługi nie stanowi inaczej, BRIDGESTONE zastrzega sobie prawo
zawieszenia lub zamknięcia dostępu do Serwisu Internetowego lub jego części albo
zaprzestania oferowania lub świadczenia usługi w każdym czasie według własnego uznania.

f)

BRIDGESTONE zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia dostępu do Serwisu
Internetowego lub jego części według własnego uznania w przypadku nieupoważnionej
ingerencji ludzkiej, wirusów, defektów oraz z innych przyczyn

utrudniających lub

zagrażających administrowaniu Serwisem lub bezpieczeństwu portalu Serwisu Internetowego
i pozostających poza kontrolą BRIDGESTONE.
g) O zawieszeniu lub zamknięciu dostępu do Serwisu oraz przerwach technicznych
zaplanowanych przez Administratora oraz czasie ich trwania Administrator będzie informował
Użytkowników

poprzez

zamieszczenie

stosownych

komunikatów

pod

adresem:

www.pasjabridgestone.pl.
h) Możliwość korzystania z Serwisu Internetowego może być uzależniona od ustawień
oprogramowania i konfiguracji sprzętu Użytkownika lub dostawcy łącza internetowego.
BRIDGESTONE nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Serwisu lub
ograniczenia wynikające ze zdarzeń leżących po stronie Użytkownika lub dostawcy łącza
internetowego.

i)

O ile regulamin konkretnej usługi nie stanowi inaczej, Użytkownik ma prawo w każdym czasie
zaprzestać korzystania z Serwisu.

j)

Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub niektórych jego
funkcjonalności w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z
obowiązującym prawem lub narusza postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z
Serwisu lub regulaminu lub gdy działania Użytkownika naruszają lub zagrażają dobremu
imieniu BRIDGESTONE lub w inny sposób wyrządzają szkodę BRIDGETONE, Serwisowi lub
osobom trzecim.

4. Zawartość Serwisu
a) Informacje udostępnione w niniejszym Serwisie dotyczące BRIDGESTONE oraz podmiotów
współpracujących

z

BRIDGESTONE

zostały

wybrane

z

największą

starannością.

BRIDGESTONE nie może jednak zagwarantować kompletności i prawidłowości tych
informacji i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niezgodność przedstawionych
informacji z rzeczywistością. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla postanowień
odpowiednich regulaminów, o ile znajdują zastosowanie.
b) BRIDGESTONE zastrzega sobie prawo dokonywania jednostronnych zmian zawartości i
układu

graficznego

Serwisu

Internetowego

w

dowolnym

czasie,

bez

uprzedniego

powiadomienia.
c) Serwis Internetowy może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich w celu
zaoferowania Użytkownikom wartości dodanej. BRIDESTONE dokłada wszelkich starań, aby
wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obwiązującym
prawem, nie może jednak zagwarantować, że działania te są w pełni skuteczne. Niniejsze
Zasady Korzystania z Serwisu nie mają zastosowania do innych serwisów i stron
internetowych. Wobec powyższego BRIDGESTONE nie ponosi odpowiedzialności za
dostępność takich zewnętrznych stron lub zasobów, nie ponosi odpowiedzialności,
bezpośrednio lub pośrednio, za praktyki w zakresie ochrony prywatności lub treści
zamieszczone na takich stronach internetowych, w tym między innymi treść

reklam,

produktów lub innych materiałów lub usług dostępnych na takich stronach lub zasobach, ani
też za szkody lub straty będące skutkiem lub domniemanym skutkiem korzystania treści,
towarów lub usług dostępnych na stronach lub w zasobach zewnętrznych.
d) Warunki zawierania umów o wykonanie usług, warunki świadczenia usług oraz warunki
odstąpienia od umowy o świadczenie usług określa odpowiedni regulamin dotyczący
świadczenia tych usług.
5. Ochrona praw autorskich, praw własności intelektualnej oraz innych praw

a) Wszelkie prawa do portalu Serwisu Internetowego oraz jego elementów, prawa autorskie,
prawa do baz danych, znaków towarowych i wszelkie pozostałe prawa własności
intelektualnej, niezależnie od formy i układu graficznego, za wyjątkiem treści pochodzących
od

Użytkowników

Serwisu,

należą

do

BRIDGESTNE

lub

naszych

dostawców,

licencjodawców, podmiotów współpracujących z BRDGESTONE i podlegają ochronie
prawnej.

b) Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego
poszczególnych elementów i zamieszczonych w nim treści.
c) Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów Serwisu Internetowego, w tym między innymi jego
zawartości, niezależnie od formy i układu graficznego bez uprzedniej pisemnej zgody
BRIDGESTONE może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa, w tym w
szczególności prawa własności intelektualnej i jest zakazane, chyba że co innego wynika z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Obowiązki Użytkowników
a) Korzystając z Serwisu Internetowego Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania
przepisów prawa i postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego
oraz regulaminów o ile znajdują zastosowanie, a także zasad współżycia społecznego i
dobrych obyczajów.
b) Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób naruszający lub uchybiający prawom innych
osób lub podmiotów (w tym między innymi prawom własności intelektualnej, prawu do
poufności lub prawu do ochrony danych osobowych) , jak również przesyłanie za
pośrednictwem

Serwisu

Internetowego

lub

wspieranie

przesyłania

niezamawianych

wiadomości, w dużych ilościach lub pojedynczych, oraz wysyłanie spamu.
c) Zabronione jest wysyłanie oraz przekazywanie za pośrednictwem Serwisu Internetowego
wirusów komputerowych, makrowirusów, koni trojańskich, robaków itp. w celu ingerencji,
zakłócenia lub przerwania normalnych procedur operacyjnych komputera.
d) Zabronione jest wysyłanie i przekazywanie za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz
zamieszczanie w Serwisie materiałów szkalujących, obraźliwych, obscenicznych lub o
charakterze groźby lub też mogących powodować irytację, niepokój czy niepotrzebne obawy
lub naruszających postanowienia obowiązujących przepisów prawa lub regulacji lub
naruszających prawa innych osób (w tym między innymi prawa autorskie, prawa do baz
danych i poufności).

e) Tworzenie linków do Serwisu Internetowego jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody BRIDGESTONE.

f)

Zabronione jest korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób mogący skutkować
przerwaniem, uszkodzeniem, obniżeniem lub pogorszeniem efektywności lub funkcjonalności
Serwisu.

g) Zabronione jest tworzenie oraz publikowanie linków hipertekstowych do którejkolwiek części
Serwisu Internetowego, jak też podejmowanie prób nieupoważnionego dostępu do Serwisu.
7. Przekazywanie Materiałów przez Użytkowników
a) W ramach Serwisu Administrator może umożliwić Użytkownikowi przesłanie, udostępnienie
lub rozpowszechnienie Materiałów.
b) Udostępnianie Materiałów przez Użytkowników odbywa się wyłącznie w oparciu o
funkcjonalności dostępne dla Użytkownika w ramach Serwisu, w tym zgodnie z parametrami
oraz warunkami technicznym przewidzianymi przez te funkcjonalności.
c) Udostępniając Materiał zgodnie z ust. a i b powyżej Użytkownik oświadcza że:


jest wyłącznym twórcą, wykonawcą lub producentem Materiału i wszystkich jego części i
przysługuje mu pełnia praw do Materiału, bądź jest uprawniony do dysponowania,
korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania Materiałem,



prawa Użytkownika do Materiału i jego zawartości oraz wszelkich ich elementów nie są
ograniczone ani obciążone na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej,



Użytkownik udostępnia Materiał dobrowolnie i nieodpłatnie, chyba że co innego wynika z
treści odpowiedniego regulaminu,



Użytkownik udziela BRIDGESTONE zgody na utrwalanie, zwielokrotnianie, odtwarzanie,
wyświetlanie, rozpowszechnianie za pomocą internatu, udostępnianie w miejscu i czasie
wybranym, jak również łączenie z innymi Materiałami do momentu jego usunięcia z
Serwisu,



Materiał i jego wykorzystanie zgodnie z Warunkami Korzystania z Serwisu lub
odpowiednim regulaminem nie narusza niczyich praw, dóbr, dóbr osobistych, prawa,
dobrych obyczajów, moralności, uczuć, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, knowhow, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania;



zwolni BRIDGESTONE z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z udostępnieniem i
rozpowszechnieniem

Materiału w ramach Serwisu, w tym zapłaci zasądzone lub

uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia
skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe

stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
d) BRIDGESTONE nie jest zobowiązany do wykorzystania Materiałów przesłanych przez
Użytkownika, jak też archiwizowania lub przechowywania Materiałów.
8. Monitorowanie treści zamieszczanych przez Użytkowników
a) BRIDGESTONE

ma

prawo,

lecz

nie

obowiązek,

monitorowania

treści

Materiałów

przekazanych przez Użytkownika w celu zbadania, czy nie naruszają one obowiązującego
prawa, niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu, dobrych obyczajów, zasad współżycia
społecznego, uczuć, moralności, przekonań, dóbr osobistych, zasad uczciwej konkurencji,
know-how, tajemnicy chronionej prawem.
b) W przypadku uzyskania przez BRIDGESTONE zawiadomienia, iż zamieszczenie w Serwisie
Internetowym Materiału lub Materiałów dokonane zostało z naruszeniem obowiązującego
prawa, niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu, dobrych obyczajów, zasad współżycia
społecznego, uczuć, moralności, przekonań, dóbr osobistych, zasad uczciwej konkurencji,
know-how, tajemnicy chronionej prawem BRIDGESTONE podejmie wszelkie działania, jakie
uzna za stosowne w danych okolicznościach, w tym w szczególności może wystosować
ostrzeżenie, zawiesić, zakończyć lub ograniczyć dostępu Użytkownika do Serwisu
Internetowego lub usunąć Materiał / Materiały z Serwisu Internetowego.
c) Przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia BRIDGESTONE ma prawo wezwać o
uzupełnienie zawiadomienia lub o złożenie dalszych wyjaśnień.
9. Odpowiedzialność BRIDGESTONE
a) BRIDGESTONE nie ponosi odpowiedzialności za treści pochodzące i rozpowszechnione w
Serwisie przez osoby inne niż BRIDGESONE.
b) W przypadku usług elektronicznych udostępnianych

przez BRIDGESONE w Serwisie

nieodpłatnie, BRIDGESONE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści
poniesionych przez Użytkowników Serwisu w związku z korzystaniem z tych serwisów lub
usług.
c) W przypadku usług elektronicznych udostępnianych

przez BRIDGESONE w Serwisie

nieodpłatnie, BRIDGESONE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania tych usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług
nastąpiło z winy nieumyślnej.

d) BRIDGESTONE nie ponosi odpowiedzialności za z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności
operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy internetowych), chyba że co innego
wynika z obowiązujących przepisów prawa.
e) BRIDGESTONE nie ponosi odpowiedzialności w przypadku poniesienia przez Państwa strat
lub

szkód

przy łączeniu

się

z Serwisem

Internetowym

za

pośrednictwem

linku

hipertekstowego osoby trzeciej.

f)

BRIDGESTONE nie ponosi odpowiedzialności w przypadku poniesienia przez Państwa strat
lub szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami innych Użytkowników Serwisu, w
tym w szczególności wskutek korzystania przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z
obowiązującym prawem, niniejszymi Warunkami Korzystania z Serwisu, dobrymi obyczajami,
zasadami współżycia społecznego.

g) BRIDGESTONE nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią
sprzętu, oprogramowania lub innymi okolicznościami niezależnymi od BRIDGESTONE.
h) BRIDGESTONE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu modyfikacji lub wycofania Serwisu
Internetowego; Użytkownicy nie będą uprawnieni do otrzymania odszkodowania z tytułu
niemożności dalszego korzystania z dowolnej części Serwisu na skutek awarii, zawieszenia
lub wycofania całości lub części Serwisu ze względu na okoliczności znajdujące się poza
kontrolą BRIDGESTONE.

i)

Żadne z postanowień niniejszych Warunków Korzystania nie uchybia, nie ogranicza ani nie
wyłącza odpowiedzialności BRIDGESTONE z tytułu świadomego wprowadzenia w błąd lub
spowodowania śmierci lub obrażeń ciała na skutek działań lub zaniechań BRIDGESTONE.

10. Reklamacje
a) Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego lub świadczonych
usług należy zgłaszać Administratorowi przesyłając wiadomość e-mail na adres poczty
elektronicznej: pomoc@pasjabridgestone.pl
b) Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
c) Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, chyba że podane w
reklamacji informacje lub dane wymagają uzupełnienia.

d) W razie konieczności uzupełnienia informacji lub danych podanych w reklamacji Administrator
zwróci się o uzupełnienie informacji lub danych z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji
we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
e) Po otrzymaniu uzupełnionych informacji lub danych Administrator rozpatrzy reklamację w
terminie nie dłuższym niż 14 dni.

f)

W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na uzupełnienie informacji lub danych
reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

g) Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej wskazany przy zgłoszeniu reklamacji.

11. Ochrona danych osobowych
a) Korzystanie z Serwisu Internetowego lub poszczególnych jego usług lub funkcjonalności może
wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim
przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych
osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody
może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego usług.
b) Wszelkie dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres poczty
elektronicznej) podawane są przez Użytkownika dobrowolnie w celu uzyskania dostępu do
Serwisu lub oferowanych za jego pośrednictwem usług i funkcjonalności.
c) Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora
zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz przepisami prawa obowiązującymi w zakresie
ochrony danych osobowych.
12. Postanowienia końcowe
a) Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego pasjabridgestone.pl podlegają prawu
polskiemu jako prawu właściwemu i należy je interpretować zgodnie z tym prawem.
b) Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków będą rozstrzygane przez właściwe polskie
sądy powszechne.
c) Jeżeli

którekolwiek

z

postanowień

niniejszych

Warunków

Korzystania

z

Serwisu

Internetowego będzie niezgodne z przepisami prawa lub zostanie uznane za nieważne albo

niewykonalne, powyższe pozostanie bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych
postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego, które pozostają w
mocy.
d) BRIDGESTONE zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu
Internetowego. O wprowadzonych zmianach Administrator poinformuje Użytkowników za
pośrednictwem Serwisu Internetowego, z tym że zmiana nie może powodować naruszenia
praw nabytych przez Użytkowników przed dniem jej wprowadzenia.
e) Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego pasjabridgestone.pl wchodzą w życie
z dniem zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu.

f)

Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego pasjabridgestone.pl dostępne są w aktualnej
wersji pod adresem www.pasjabridgestone.pl/warunkikorzystania.pdf.

II.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cieszymy się, że zainteresowali się Państwo naszą firmą.
Bridgestone bardzo poważnie traktuje kwestie związane z polityką prywatności. Dlatego dokładamy
wszelkich starań, żeby podczas korzystania z naszego Serwisu Internetowego nie musieli Państwo
martwić się o ochronę swoich danych osobowych.
Korzystanie z Serwisu i przeglądanie informacji w nim zamieszczonych możliwe jest – co do zasady bez konieczności podawania danych osobowych. Jednak na niektórych podstronach i stronach
internetowych, dotyczących na przykład rejestracji w akcjach promocyjnych i konkursach, możemy
poprosić Państwa o podanie określonych informacji, z których część może stanowić dane osobowe w
rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe, które
otrzymamy od Państwa w ramach Strony internetowej. Polityka może podlegać okresowo
aktualizacjom. W związku z powyższym zalecamy Państwu regularnie zaglądać na tę stronę, aby
pozostawać na bieżąco ze zmianami oraz móc ocenić, czy są one dla Państwa możliwe do
zaakceptowania. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich odwiedzających Stronę internetową oraz
wszystkich środków dostępu, w tym między innymi komputerów stacjonarnych i laptopów, publicznych
terminali internetowych oraz urządzeń mobilnych.
Przesyłając swoje dane osobowe za pośrednictwem naszej Strony internetowej wyrażają Państwo
zgodę na wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag w tej sprawie, prosimy kontaktować się z osobami
odpowiedzialnymi za obsługę klienta poprzez menu „Kontakt” na naszej Stronie internetowej.

1. Definicje
„BSPL” - oznacza spółkę BSPL Bridgestone Europe NV/SA, Oddział w Polsce z siedzibą w
Warszawie przy ul. Postępu 18B, 00-001 Warszawa, wypisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, …
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ….
„Użytkownik / Użytkownicy”: użytkownik lub użytkownicy strony internetowej pod adresem
www.pasjabridgestone.pl łącznie lub indywidualnie, w zależności od kontekstu;
„Strona internetowa”: strona internetowa dostępna pod następującym głównym adresem URL:
www.pasjabridgestone.pl
„Dane osobowe”: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy?
Na niektórych podstronach tej strony internetowej, BSPL będzie gromadzić Państwa Dane osobowe.
BSPL gromadzi takie dane, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane i
dokumenty finansowe umieszczone przez Państwa na Stronie internetowej, nazwa użytkownika, hasło
i płeć.
W formularzu rejestracyjnym należy wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych przez
BRIDGESTONE dla celów udziału w konkursie, promocji, realizacji usługi etc. Dane osobowe
przetwarzane są za zgodą Użytkownika. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu
podanych przez siebie Danych osobowych, a jeżeli dane te są niepoprawne, niekompletne, zbędne
lub nieaktualne, mają prawo zażądać poprawienia lub uzupełnienia tych danych. BSPL uprzejmie
prosi o pomoc w zapewnieniu, by przechowywane przez nią dane osobowe były jak najbardziej
dokładne i aktualne. Ponadto Użytkownicy mają prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych oraz zażądać ich usunięcia, ale powinni mieć ku temu poważne powody, np. w
przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych miałoby dla nich niekorzystne skutki lub gdy dane
nie mogą być dłużej wykorzystywane w celu, w którym zostały zgromadzone.
W formularzu należ też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji o nowych
usługach, konkursach, akcjach promocyjnych organizowanych przez BSPL lub spółki stowarzyszone.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie
dobrowolne.
BSPL informuje, iż jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego
Serwisu
3. Poufność danych osobowych
Wykorzystując Państwa Dane osobowe, BSPL będzie przestrzegać postanowień niniejszej polityki
prywatności oraz wypełniać swoje prawne obowiązki dotyczące przetwarzania Danych osobowych.
BSPL dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić jak najlepszą ochronę Państwa Danych osobowych.
Wprowadza racjonalne procedury zabezpieczania i ochrony gromadzonych Danych. BSPL stara się w
ten sposób zapobiec bezprawnemu przetwarzaniu oraz przypadkowej utracie lub usunięciu Państwa
Danych osobowych.
BSPL zapewnia optymalne bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych poprzez
•

korzystanie we wszelkich stosownych przypadkach z mechanizmów szyfrujących;

•

stosowanie ochrony hasłem;

•

żądanie gwarancji umownych od stron trzecich; oraz

•

ograniczenie dostępu do Państwa Danych osobowych (na przykład umożliwienie dostępu
wyłącznie pracownikom BSPL, którzy potrzebują danych do poniżej opisanych celów oraz
posiadają stosowne upoważnienie).

W przypadku rejestracji na Stronie internetowej, w celu ułatwienia ochrony Państwa Danych
osobowych BSPL zaleca niekorzystanie z prostych do odgadnięcia haseł i/lub nazw użytkownika,
regularne zmienianie hasła oraz nieprzekazywanie nazwy użytkownika, hasła ani innych danych
innym osobom, a także bezpieczne przechowywanie tych danych.
4. W jaki sposób gromadzimy i przechowujemy Państwa Dane osobowe?
W przypadku, gdy będą Państwo chcieli skorzystać z obszaru naszej Strony internetowej
wymagającego rejestracji, zostaną Państwo poproszeni o podanie odpowiednich Danych. W tym
przypadku BSPL zastrzega, że pełny dostęp do funkcjonalności Strony internetowej związanej z
konkursem „Pasja Bridgestone – Zima 2017” (www.pasjabridgestone.pl) uzyskają Państwo dopiero po
podaniu wymaganych informacji.

