VASENBRIDGETSONE.CZ PODMÍNKY SLUŽBY A
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I.

VASENBRIDGESTONE.CZ PODMÍNKY SLUŽBY

Podmínky Služby jsou založeny na právních ustanoveních účinných v České republice a stanovují standardy pro
provoz Webové stránky a poskytnutí a použití jejích služeb.
Webová stránka je používána na základě a v souladu s těmito Podmínkami Služby, přičemž použití individuálních
služeb nebo funkcí Webové stránky může být založeno na zvláštních podmínkách, konkrétně odpovídajících
podmínkách obsahujících informace o druhu, rozsahu a podmínkách použití zmíněných služeb nebo funkcí.
Před použitím naší Webové stránky si musíte přečíst Podmínky Služby a Zásady ochrany osobních údajů. Pokud
Podmínky Služby neakceptujete, pak prosíme, abyste Webovou stránku opustili. Kdykoli můžete přestat
Webovou stránku používat.
Pokud máte jakoukoli otázku, pak se obraťte e-mailem na Bridgestone na adrese:
zpravy@zpravy.vasenbridgestone.cz

1.

Definice

„BRIDGESTONE” - Bridgestone Europe NV/SA, zapsanou v Belgii se sid
́ lem v Kleine Kloosterstraat 10, 1932
Zaventem, Belgie, zapsanou v rejstř iḱ u právnických osob pod č. 0441 192 820 v Bruselu, s divizí v Praze,
Klimentská 1216/46, Nové Město (Praha 1), 110 00, Česká republika, se spisovou značkou C 33724 vedenou u
Městského soudu v Praze, IČ: 62584855.

„Správce” BRIDGESTONE;
„My”/ „Nám”/ „Naše” odkazuje na BRIDGESTONE;
„Uživatel” / „Uživatelé” odkazuje na jednoho, či více uživatelé Webové stránky, společně nebo jednotlivě, dle
kontextu;
„Webová stránka” odkazuje na www.vasenbridgestone.cz
a jakékoli jiné URL adresy, které tuto mohou v budoucnu nahradit.
„Vy” / „Vaše” odkazuje na Uživatele Webové stránky;
„Zásady ochrany osobních údajů” – dokument stanovující podmínky pro zpracování Správcem a ochranu
osobních údajů Uživatele, přičemž tvoří nedílnou součást Podmínek Služby;
„Služba” – služba (placená či zdarma) poskytnutá Uživatelům elektronicky ze strany BRIDGESTONE v souladu
s ustanoveními těchto Podmínek Služby a obchodních podmínek, zejména včetně soutěží, loterií a jiných
propagačních kampaní organizovaných pro Uživatele.
„Materiál” / „Materiály” – veškeré informace, výrobky, prvky, značky, slogany, názvy, symboly, obrázky,
nahrávky, umělecká vystoupení, odkazy, komentáře nebo zápisy nehledě na jejich podobu, povahu a uložení
nebo způsob prezentace, které jsou poskytnuté, sdělení, zveřejněné, zobrazené nebo sdílené na Webové stránce
Uživatelem.
2.

Obecná ustanovení

a)

Webová stránka vasenbridgestone.cz je poskytována ze strany BRIDGESTONE.

b)

Pokud je se na službu nebo funkci Webové stránky vztahují vydané obchodní podmínky, pak je použití
takové služby nebo funkce regulováno jak Podmínkami Služby, tak zmíněnými obchodními podmínkami.
Pokud určitá ustanovení Podmínek Služby jsou v rozporu, či je nemožné aplikovat je společně, pak
ustanovení obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními Podmínek Služby.

c)

Přístup k a použití Webové stránky je bezplatné, pokud nejsou konkrétní část nebo služba Webové
stránky jasně uvedené jako placené, zejména v ustanoveních odpovídajících obchodních podmínek.

3.

Přístup na Webovou stránku

a)

Přístup na Webovou stránku nevyžaduje, aby Uživatel splnil jakékoli formality. Zejména uvedený přístup
po Uživateli nevyžaduje, aby se registroval, přihlašoval nebo na Webové stránce poskytoval osobní
údaje.

b)

BRIDGESTONE pro použití Webové stránky doporučuje následující prohlížeče:
- MS Internet Explorer verze 9.0 a vyšší
- Mozilla Firefox verze 10.0 a vyšší
- Google Chrome verze 18.0 a vyšší

c)

Počítačové systémy Uživatelů by měly mít podporu cookies a povolený Javascript.

d)

Správce je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby zajistil, že provoz Webové stránky není přerušován.
Správce je oprávněn provádět opravy, údržbu, modernizaci a úpravy Webové stránky nebo jejích
jednotlivých prvků, které mohou omezit nebo blokovat přístup k Webové stránce.

e)

Pokud podmínky konkrétní služby nestanovují jinak, pak si BRIDGESTONE vyhrazuje právo přerušit
nebo blokovat přístup na Webovou stránku nebo její části, či ukončit nabízení nebo poskytování služby,
a to kdykoli dle jeho vlastního uvážení.

f)

BRIDGESTONE si vyhrazuje právo přerušit nebo blokovat přístup na Webovou stránku nebo její části
dle svého vlastního uvážení v případech neoprávněného lidského přístupu, virů, vad či jiných důvodů,
které způsobují kompromitování nebo ohrožení správy Webové stránky nebo bezpečnost Webové
stránky mimo kontrolu BRIDGESTONE.
Správce je povinen informovat Uživatele o přerušeném nebo blokovaném přístupu k Webové stránce a
výpadcích za účelem údržby, ale i o jejich trvání v rámci odpovídajících oznámení zveřejněných na
www.vasenbridgestone.cz.

g)

Použití Webové stránky může záviset na nastavení softwaru poskytovatele internetové služby Uživatele
a konfiguraci hardwaru. BRIDGESTONE není odpovědný za neschopnost použít Webovou stránku
v důsledku jednání Uživatele nebo poskytovatele internetové služby.

h)

Pokud podmínky konkrétní služby nestanovují jinak, pak je Uživatel oprávněn ukončit používání Webové
stránky kdykoli.

i)

Správce může blokovat přístup Uživatele na Webovou stránku nebo k jejím určitým funkcím v případech,
kdy Uživatel používá Webovou stránku tak, že porušuje účinné právní předpisy nebo ustanovení
Podmínek Služby nebo obchodních podmínek, či pokud ohrožuje dobré jméno BRIDGESTONE nebo
způsobuje BRIDGESTONE, Webové stránce nebo třetím stranám jinou škodu.

4.

Obsah Webové stránky

a)

Informace poskytnuté na této Webové stránce týkající se BRIDGESTONE a obchodních partnerů
BRIDGESTONE jsou vybrané s řádnou péčí. BRIDGESTONE nicméně nemůže garantovat, že uvedené
informace jsou úplné a pravdivé a není tak odpovědný za případné nesrovnalosti. Výše uvedené nemá
vliv na ustanovení odpovídajících obchodních podmínek, pokud jsou.

b)

BRIDGESTONE si vyhrazuje právo učinit jednostranné změny obsahu a grafického uspořádání Webové
stránky, a to kdykoli bez předchozího upozornění.

c)

Webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, aby byla Uživateli poskytnuta
přidaná hodnota. BRIDGESTONE vynakládá veškerou snahu, aby eliminoval odkazy na webové stránky
obsahující obsah, který porušuje právní předpisy, ale nemůže garantovat naprostou účinnost takových
snah. Podmínky Služby se na jiné weby a webové stránky nepoužijí. Ve světle výše uvedeného není
BRIDGESTONE za dostupnost takových externích webových stránek nebo zdrojů, není přímo nebo
nepřímo odpovědný za postupy ochrany osobních údajů nebo za obsah na takových webových stránek
nebo zdrojích a není odpovědný za škodu nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené použitím
obsahu, výrobků nebo služeb dostupných na externích webových stránkách nebo zdrojích.

d)

Podmínky uzavření dohod o službách, servisní podmínky a podmínky odstoupení od dohod o službách
jsou upraveny v podmínkách takových služeb.

5.

Ochrana autorského práva, práva duševního vlastnictví a další práva

a)

Veškeré práva, autorská práva, práva k databázím, práva vyplývající z ochranných známek a jiná práva
duševního vlastnictví vztahující se k Webové stránce a jejím prvkům nehledě na jejich podobu a
grafické uspořádání, tedy s výjimkou obsahu poskytnutého Uživateli Webové stránky, vlastní
BRIDGESTONE nebo naši dodavatelé, poskytovatelé licence nebo přidružené subjekty a jsou chráněné
právními předpisy.

b)

Použití Webové stránky nepředstavuje získání jakýchkoli práv k Webové stránce, jejím jednotlivým
prvkům nebo obsahu.

c)

Nehledě na formát a grafické uspořádání použití jakýchkoli prvků Webových stránek, včetně jejího
obsahu, bez předchozího písemného souhlasu ze strany BRIDGESTONE může porušovat účinné
právní předpisy, zejména práva duševního vlastnictví, a je tudíž zakázáno, pokud není v obecně
závazných právních předpisech uvedeno jinak.

6.

Odpovědnosti Uživatele

a)

Uživatelé Webové stránky musejí dodržovat ustanovení právních předpisů, regulace Podmínek Služby
a, pokud jsou, standardy společenského soužití a dobrými zvyky.

b)

Použití Webové stránky způsobem porušujícím nebo bránícím právům jiných osob nebo subjektů
(včetně práv duševního vlastnictví, práv mlčenlivosti nebo práv na ochranu osobních údajů) a používání
Webové stránky k přenosu nebo podpoře přenosu nevyžádaných zpráv ve velkém objemu, či jednotlivě,
ale i zasílání spamu je zakázáno.

c)

Používání Webové stránky k zasílání a sdílení počítačových virů, makro virů, trojských koní, červů atd.
za účelem zásahů do, rušení nebo přerušení počítačového provozu je zakázáno.

d)

Používání Webové stránky k zasílání, sdílení nebo uchovávání hanlivého, útočného, obscénního,
výhružného, obtěžujícího, rušícího nebo nevyžádané materiály nebo materiály, které porušují právní
předpisy, či obchodní podmínky nebo práva třetích osob (včetně autorských práv, práv k databázím a
práv mlčenlivosti) je zakázáno.

e)

Tvorba odkazů na Webovou stránku je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem
BRIDGESTONE.

f)

Použití Webové stránky způsoby, které přinášejí riziko přerušení, poškození, omezení nebo zhoršení
účinnosti nebo funkcí Webové stránky je zakázáno.

g)

Tvorba a zveřejňování hypertextových odkazů na jakékoli části Webové stránky a pokusy o neoprávněný
přístup na Webovou stránku jsou zakázány.

7.

Materiály předané ze strany Uživatelů

a)

Správce může Uživatelům umožnit předkládat, sdílet nebo distribuovat na Webové stránce Materiály.

b)

Uživatelé sdílejí Materiály výhradně v souladu s funkcemi Webové stránky, které jsou danému Uživateli
dostupné, včetně souladu s technickými podmínkami a parametry, které jsou takovými funkcemi
podporovány.

c)

Sdílením Materiálů v souladu s odstavci a a b výše Uživatel prohlašuje následující:
 Uživatel je výhradním vlastníkem, interpretem nebo výrobcem Materiálu a veškerých jeho částí a
má veškerá práva k Materiálu nebo je oprávněn Materiál ovládat, používat, distribuovat a spravovat;
 práva Uživatele k Materiálu, jeho obsahu a všem jeho prvkům nejsou omezena nebo zatížena ve
prospěch jakékoli třetí strany;
 Uživatel sdílí materiál dobrovolně a bezplatně, pokud obsah odpovídajících obchodních podmínek
nestanovuje jinak;
 Uživatel opravňuje BRIDGESTONE, aby si nahrál, zkopíroval, přehrál a zobrazil Materiál,
distribuoval Materiál online v místě a čase dle své volby a kombinoval Materiál s dalšími Materiály,
dokud není z Webové stránky odstraněn;
 Materiál a jeho použití v souladu s Podmínkami Služby nebo odpovídajícími obchodními
podmínkami nenarušují jakákoli práva, majetek, osobní majetek, právní předpisy, dobré zvyky,
pocity, morálku, vyznání, standardy férové soutěže, know-how, zájmy a legálně nebo smluvně
chráněná obchodní tajemství;
 Uživatel zbavuje BRIDGESTONE všech případných nároků spojených se sdílením a distribucí
Materiálu na Webové stránce a zavazuje se uhradit jakékoli přisouzené nebo ujednané odměny

nebo odškodnění, odstranit důvody porušení a krýt veškeré jiné legitimní nároky a jejich náklady,
včetně nákladů s tím spojených právních služeb v souladu s obecně účinnými odpovídajícími
ustanoveními právních předpisů.
d)

BRIDGESTONE není povinen Materiály předané ze strany Uživatelů použít a není povinen Materiály
archivovat nebo uchovávat.

8.

Monitoring uživatelského obsahu

a)

BRIDGESTONE je oprávněn, ale není povinen monitorovat obsah Materiálů předaných ze strany
Uživatelů, aby si ověřil, že zmíněné Materiály neporušují účinné právní předpisy, Podmínky Služby,
dobré zvyky, standardy společenského soužití, pocity, morálku, vyznání, osobní vlastnictví, férovou
soutěž, know-how a právem chráněná obchodní tajemství.

b)

Pokud se BRIDGESTONE dozví, že Materiál nebo Materiály předané na Webovou stránku porušují
účinné právní předpisy, Podmínky Služby, dobré zvyky, standardy společenského soužití, pocity,
morálku, vyznání, osobní vlastnictví, férovou soutěž, know-how a právem chráněná obchodní tajemství,
pak je BRIDGESTONE povinen podniknout vše, co požaduje za daných okolností za potřebné, přičemž
zejména může Uživatele varovat, přerušit nebo ukončit přístup Uživatele na Webovou stránku, či
odstranit Materiál/Materiály z Webové stránky.

c)

Před vydáním závěrečného rozhodnutí o oznámeném porušování je BRIDGESTONE oprávněn
požadovat další podrobnosti či vysvětlení.

9.

Odpovědnost BRIDGESTONE

a)

BRIDGESTONE nenese odpovědnost za obsah předaný a distribuovaný na Webové stránce stranami,
které jsou od BRIDGESTONE odlišné.

b)

Pokud jde o elektronické služby poskytované ze strany BRIDGESTONE bezplatně na Webové stránce,
pak BRIDGESTONE nenese odpovědnost za ušlý zisk Uživatelů v souvislosti s použitím takových
služeb.

c)

Pokud jde o elektronické služby poskytované ze strany BRIDGESTONE bezplatně na Webové stránce,
pak BRIDGESTONE nenese odpovědnost za neúspěšné nebo špatné poskytování takových služeb,
pokud to není úmyslné.

d)

BRIDGESTONE nenese odpovědnost za neúspěšné nebo špatné poskytování služeb, pokud je to
způsobeno třetími stranami (zejména telekomunikačními operátory, poskytovateli internetových služeb),
pokud účinní právní předpisy nestanovují jinak.

e)

BRIDGESTONE nenese odpovědnost za vaše ztráty nebo škodu způsobené odkazem na Webovou
stránku prostřednictvím hypertextového odkazu třetí strany.

f)

BRIDGESTONE nenese odpovědnost za vaše ztráty nebo škodu způsobené jednáním nebo nedbalostí
jiných Uživatelů Webové stránky, zejména pokud jsou následkem toho, že Uživatelé použili Webové
stránky v rozporu s účinnými právními předpisy, Podmínkami Služby, dobrými zvyky, či standardy
společenského soužití.

g)

BRIDGESTONE nenese odpovědnost za ztráty dat způsobené poruchami hardwaru nebo softwaru, či
jinými okolnostmi, které jsou mimo jeho kontrolu.

h)

BRIDGESTONE nenese odpovědnost za úpravu nebo ukončení Webové stránky; Uživatelé nemají
právo na jakoukoli kompenzaci za nemožnost dalšího používání jakékoli části Webové stránky
v důsledku poruchy, přerušení nebo stažení Webové stránky či její části v důsledku okolností, které jsou
mimo kontrolu BRIDGESTONE.

i)

Žádná ustanovení Podmínek Služby nebrání, neomezují a nevylučují odpovědnost BRIDGESTONE za
úmyslné dezinformace, úmrtí či zranění osob způsobené jednáním nebo nedbalostí BRIDGESTONE.

10. Stížnosti
Veškeré stížnosti týkající se Webové stránky nebo poskytovaných služeb musí být předány Správci na
následující e-mailovou adresu: zpravy@zpravy.vasenbridgestone.cz

a)

Stížnosti by měly obsahovat křestní jméno a příjmení a přesnou adresu osoby, která stížnost podává, a
dále podrobný popis a důvod stížnosti.

b)

Správce je povinen stížnost prověřit během 14 dnů ode dne jejího přijetí, pokud informace nebo údaje
uvedené ve stížnosti nevyžadují opravu.

c)

Pokud informace nebo údaje uvedené ve stížnosti vyžadují opravu, pak je Správce povinen reagovat
žádostí o opravu uvedených informací a informovat, že stížnost bude odmítnuta, pokud ve stanovené
lhůtě nebude stížnost opravena.

d)

Po přijetí opravených informací nebo údajů je Správce povinen stížnost prověřit během 14 dnů.

e)

Po neúspěšném vypršení lhůty poskytnuté pro opravu informací nebo údajů je stížnost odmítnuta.

f)

Správce je povinen odpovídat na stížnosti e-mailem, a to na adresu uvedenou v podané stížnosti.

11. Ochrana osobních údajů
a)

Použití Webové stránky nebo jejích jednotlivých služeb může vyžadovat osobní údaje Uživatelů.
V takových případech může být použití Webové stránky nebo jejích jednotlivých služeb omezeno, pokud
nejsou Osobní údaje poskytnuty, poskytnuté Osobní údaje jsou nepravdivé, neexistuje souhlas se
zpracováním Osobních údajů, nebo je souhlas se zpracováním Osobních údajů stažen.

b)

Veškeré Osobní údaje (např. křestní jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa)
jsou Uživatelem poskytovány dobrovolně, aby byl získán přístup k Webové stránce nebo jí nabízeným
službám a funkcím.

c)

Osobní údaje poskytnuté Uživatelem musí být Správcem používány v souladu se Zásadami ochrany
osobních údajů a právními předpisy, které se na ochranu osobních údajů vztahují.

12. Závěrečná ustanovení
Na Podmínky Služby vasenbridgestone.cz se vztahují právní předpisy Polska a musí být v souladu s nimi
vykládány.
a)

Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek budou řešeny příslušnými polskými obecnými soudy.

b)

Pokud jakákoli ustanovení Podmínek Služby budou v rozporu s právními předpisy, či budou považována
za neplatná nebo nemožná, pak toto nebude mít vliv na platnost a proveditelnost ostatních ustanovení
Podmínek Služby, která zůstávají účinná.

c)

BRIDGESTONE si vyžaduje právo změnit Podmínky Služby. Správce je povinen Uživatele informovat o
jakýchkoli změnách prostřednictvím Webové stránky. Změny nemohou porušovat práva získaná
Uživateli před uvedením takových změn.
Podmínky Služby vasenbridgestone.cz nabývají účinnosti k datu, kdy jsou zveřejněné na Webové
stránce.

Současná verze Podmínek Služby vasenbridgestone.cz
je dostupná na www.vasenbridgestone.cz
a)
II.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme rádi, že máte zájem o naší společnost.
Bridgestone se věnuje veškerým záležitostem týkajících se ochrany osobních údajů velmi vážně a vynakládáme
veškeré úsilí, abychom zajistili zabezpečení vašich osobních údajů, když naší Webovou stránku používáte.
Obecně nejsou žádné osobní údaje pro používání Webové stránky a procházení jejích informací vyžadovány.
Nicméně určité stránky a podstránky, např. týkající se registrace do propagačních kampaní a soutěží, mohou
požadovat vaše konkrétní informace zahrnující osobní údaje, jak jsou chápány účinnými právními předpisy.

Zásady ochrany osobních údajů stanovují způsoby, kterými budeme osobní údaje získané od vás prostřednictvím
Webové stránky používat. Zásady mohou být pravidelně aktualizovány. Ve světle výše uvedeného doporučujeme,
abyste tuto stránku navštěvovali pravidelně, dozvěděli se tak o veškerých změnách a rozhodli se, zda jsou pro
vás akceptovatelné. Tyto Zásady se vztahují na veškeré návštěvníky Webové stránky a veškeré způsoby
přístupu, včetně osobních počítačů a notebooků, veřejných internetových terminálů a mobilních zařízení.
Předáním vašich osobních údajů prostřednictvím našich Webových stránek souhlasíte s jejich použitím v souladu
se Zásadami ochrany osobních údajů.
Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy, pak kontaktujte zákaznický servis prostřednictvím „Kontaktního“ menu
na naší Webové stránce.
1.

Definice

BRIDGESTONE CR ” – odkazuje na Bridgestone Europe NV/SA, Bridgestone Europe NV/SA, Divize v Praze,
Klimentská 1216/46, Nové Město (Praha 1), 110 00, Česká republika, se spisovou značkou C 33724 vedenou u
Městského soudu v Praze, IČ: 62584855.

„Uživatel” / „Uživatelé” odkazuje na jednoho, či více uživatelé Webové stránky www.vasenbridgestone.cz
společně nebo jednotlivě, dle kontextu;
„Webová stránka” odkazuje webovou stránku s domovskou stránkou na adrese vasenbridgestone.cz
„Osobní údaje”: veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.
2. Jaký druh osobních údajů shromažďujeme?
Bridgestone o vás bude na určitých podstránkách Webové stránky shromažďovat Osobní údaje. Bridgestone
shromažďuje údaje, jako jsou křestní jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, vaše finanční
údaje a dokumenty poskytnuté Webové stránce, uživatelské jméno, heslo a pohlaví.
Se zpracováním vašich Osobních údajů ze strany BRIDGESTONE pro účely účastni v soutěži, propagaci,
poskytování služeb atd. musíte souhlasit v registračním formuláři. Zpracování Osobních údajů vyžaduje souhlas
Uživatele. Všichni Uživatelé jsou oprávněni kontrolovat Osobní údaje, které poskytli. Pokud jsou zmíněné
Informace nepravdivé, neúplné, irelevantní nebo zastaralé, pak Uživatel může požadovat jejich nápravu nebo
aktualizaci. Bridgestone by rádo požádalo o pomoc při zajišťování, že Osobní údaje ukládané Bridgestone jsou
přesné a aktuální. Dále jsou Uživatelé oprávněni odmítnout udělení souhlasu se zpracováním jejich Osobních
údajů a požadovat jejich odstranění, nicméně musí mít legitimní důvody, např., pokud zpracování jejich Osobních
údajů může způsobit negativní důsledky, nebo pokud zmíněné informace již nemohou být dále použity pro
zamýšlený účel.
Zároveň byste měli zkontrolovat, zda máte zájem o přijímání informací o nových službách, soutěžích nebo
propagačních kampaních organizovaných ze strany BRIDGESTONE
či přidružených osob. Souhlas se zpracováním Osobních údajů pro marketingové účely je přísně dobrovolný.

BRIDGESTONE je správcem osobních údajů zpracovávaných Webovou stránkou.

3.

Důvěrnost Osobních údajů

Při použití vašich Osobních údajů je Bridgestone povinno dodržovat ustanovení Zásad ochrany osobních údajů a
plnit své právní závazky týkající se zpracování Osobních údajů.

BRIDGESTONE vynakládá veškerou snahu, aby zajistilo nejlepší ochranu vašich Osobních údajů, a
implementuje racionální opatření k zabezpečení a ochraně získaných informací, aby bylo zamezeno
protiprávnímu zpracování nebo náhodné ztrátě či smazání vašich Osobních údajů.
BSC zajišťuje optimální zabezpečení vašich Osobních údajů prostřednictvím:

•
•
•

užití kódovacích mechanismů ve všech vhodných případech;
užití ochrany heslem;
požadováním smluvních záruk od třetích stran; a omezení přístupu k vašim Osobním údajům (např.
poskytování přístupu pouze těm zaměstnancům BRIDGESTONE
kteří vyžadují takové informace pro účely níže uvedené a mají příslušné oprávnění.

Pokud se na Webové stránce zaregistrujete, BRIDGESTONE doporučuje, abyste se vyhnuli heslům a/nebo
uživatelským jménům, která se dají snadno uhádnout, pravidelně si své heslo měnili, nesdíleli vaše uživatelské
jméno, heslo a další údaje s ostatními a ukládali Osobní údaje bezpečným způsobem, aby byla jejich ochrana
usnadněna.

4.

Jak sbíráme a uchováváme vaše Osobní údaje?

Pokud byste rádi použili část našich Webových stránek vyžadující registraci, budete požádáni o odpovídající
Informace. V takových případech BRIDGESTONE poskytuje úplný přístup k funkcím Webové stránky, které jsou
spojené se soutěží VASENBRIDGESTONE až poté, co poskytnete požadované informace.

