Informácie z právnej oblasti a podmienky spoločnosti Continental Reifen
Deutschland GmbH na používanie aplikácie pre vodičov „ContiConnect Driver
App“.
Používateľ alebo osoba, ktorá nainštalovala aplikáciu, touto inštaláciou a/alebo používaním
aplikácie „ContiConnect Driver App“ (ďalej len „Aplikácia“ alebo „aplikácia ContiConnect
Driver App“) bezpodmienečne súhlasí s nasledujúcimi podmienkami používania spoločnosti
Continental (ďalej len „Continental“)
Tieto podmienky používania sa vzťahujú na nasledujúce dodatočné podmienky, ktoré sa
vzťahujú aj na používanie aplikácie a nájdete ich v aplikácii:
• Podmienky ochrany osobných údajov

§1
Právo spoločnosti Continental na používanie práv duševného vlastníctva
Na používanie aplikácie sa vzťahujú podmienky používania stanovené v obchodnom a
programovom poriadku aplikácie obchodu s aplikáciami Google App Store, pokiaľ nižšie
uvedené ustanovenia nestanovujú inak.
Všetky práva duševného vlastníctva v aplikácii a súvisiace diela publikované a vytvorené
spoločnosťou Continental, či už v rámci aplikácie alebo nie, spolu s ich konfiguráciou v
aplikácii, zostávajú výlučne vo vlastníctve spoločnosti Continental a jej dcérskych
spoločností. Akékoľvek používanie, vrátane reprodukovania, distribúcie na účely šírenia a
poskytnutia takýchto textov, obrázkov, grafiky, animácií, videí, hudby, zvukov a iných
materiálov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách verejnosti (predovšetkým v
iných aplikáciách alebo webových stránkach), je bez výslovného súhlasu spoločnosti
Continental alebo jej dcérskych spoločností zakázané.
Spoločnosť Continental má právo používať ochranné známky a logá („ochranné známky“),
ktoré sú v aplikácii uvedené alebo s ňou súvisia. Žiadna informácia z aplikácie ani žiadna z
týchto podmienok používania sa nesmie interpretovať ako udelenie licencie na používanie
týchto ochranných známok. Je vylúčené, aby boli ochranné známky voľne dostupné pre
každého iba preto, že sú v aplikácii pomenované. Na použitie ochranných známok je

-2potrebný výslovný písomný súhlas spoločnosti Continental. Neoprávnené použitie týchto
ochranných známok sa prísne zakazuje.
Spoločnosť Continental bude vymáhať svoje práva duševného vlastníctva na celom svete v
rozsahu platných právnych predpisov.

§2
Obsah a používanie aplikácie, zodpovednosť
Spoločnosť Continental poskytuje smartfónovú aplikáciu pre vodičov ContiConnect Driver
App. Aplikácia umožňuje na mobilnom zariadení zobraziť údaje týkajúce sa pneumatík (napr.
tlak a teplota vzduchu v pneumatikách) pripojeného systému CPC (ContiPressureCheck) a
poskytovať výstražné signály a odporúčania v momente, kedy sa vyskytne upozornenie
súvisiace s pneumatikami. Aplikácia ďalej umožňuje prenášať údaje týkajúce sa pneumatík,
vozidla a kvality do systému archivácie (backend) aplikácie ContiConnect a sprístupniť tieto
údaje správcovi vozového parku.
Informácie uvádzané v tejto aplikácii nie sú záväzné a sú poskytované výlučne na
informačné účely. Nepredstavujú žiaden druh ponuky v zmysle platných zákonných
ustanovení. Informácie obsiahnuté v aplikácii môžu obsahovať nepresnosti a typografické,
prípadne iné chyby. Informácie na týchto stránkach sa môžu z času na čas aktualizovať, a
teda nemusia byť vždy aktuálne. Ani my, ani žiaden z našich poskytovateľov informácií z
tretích strán nezaručuje presnosť, úplnosť alebo užitočnosť takýchto informácií, ani ich
obchodovateľnosť alebo vhodnosť na akýkoľvek konkrétny účel. Komentáre a ďalšie
materiály, ktoré sa v aplikácii vyskytujú, nie sú mienené ako rady, na ktoré sa treba
spoliehať. Okrem ustanovení uvedených nižšie v článku 3 sa týmto zriekame akejkoľvek
zodpovednosti a všetkých povinností vyplývajúcich z akéhokoľvek spoliehania sa na
materiály tohto druhu v súvislosti s akýmkoľvek použitím aplikácie alebo v súvislosti s
kýmkoľvek, kto by mohol byť o akomkoľvek jej obsahu informovaný. Ak sa domnievate, že
akékoľvek informácie, ktoré sa v aplikácii zobrazujú alebo zverejňujú, sú nepresné,
nepravdivé alebo nevhodné, alebo porušujú niektoré z pravidiel stanovených v týchto
podmienkach používania, kontaktujte nás spôsobom uvedeným nižšie.
Informácie uvedené v tejto aplikácii a akékoľvek verejné produkty a služby môže spoločnosť
Continental kedykoľvek zmeniť alebo ich môže aktualizovať bez predchádzajúceho
upozornenia. Táto aplikácia neobsahuje žiadne záruky ani označenia kvality, za ktoré je
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Continental rovnakým spôsobom neposkytuje žiadnu záruku, že poskytnuté informácie sú
aktuálne, správne alebo úplné a nenesie žiadnu zodpovednosť za ich kvalitu. Používateľ
nesmie s aplikáciou manipulovať a musí ju používať tak, ako je stanovené.
Spoločnosť Continental môže obmedziť prístup do niektorých častí aplikácie len pre
registrovaných používateľov spoločnosti Continental. So všetkými heslami musíte
zaobchádzať ako s dôvernými a nesmiete ich sprístupniť žiadnej tretej strane. Pokiaľ ste
podľa názoru spoločnosti Continental porušili niektoré z ustanovení týchto podmienok
používania, spoločnosť Continental má právo kedykoľvek deaktivovať ktorýkoľvek
identifikačný kód alebo heslo používateľa.
Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby váš počítač alebo mobilné zariadenie spĺňalo všetky
potrebné technické špecifikácie, ktoré vám umožnia prístup k aplikácii a jej používanie.
Aplikácia je licencovaná výhradne na používanie v súlade s týmito podmienkami používania
na zariadení, ktoré vlastníte alebo ovládate vy. V prípade, že ste spotrebiteľom, sa vaša
licencia vzťahuje len na osobné nekomerčné použitie.
Spoločnosť Continental nemôže zaručiť nepretržitú, neprerušovanú, resp. bezchybnú
funkčnosť aplikácie. Občas sa môžu vyskytnúť situácie, keď budú buď všetky alebo len
niektoré funkcie, časti alebo obsah aplikácie nedostupnými (buď plánovane, alebo
neplánovane), alebo ich spoločnosť Continental pozmení, pozastaví alebo stiahne na
základe svojho vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým,
že spoločnosť Continental nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za
nedostupnosť, úpravu, pozastavenie alebo stiahnutie aplikácie ani za žiadnu z funkcií, častí,
resp. náplní aplikácie.
Nároky používateľa na náhradu škôd vzniknutých v súvislosti s používaním tejto aplikácie a
jej obsahu sú vylúčené. Toto vylúčenie sa neuplatňuje v prípade, že ste spotrebiteľom a
chybný digitálny obsah, ktorý spoločnosť Continental dodala, poškodzuje zariadenie alebo
digitálny obsah, ktorý patrí vám, a je to spôsobené tým, že spoločnosť Continental
nevynaložila primeranú starostlivosť a schopnosti. V takom prípade spoločnosť Continental
buď napraví poškodenie alebo vám vyplatí náhradu. Spoločnosť Continental však
nezodpovedá za škody, ktorým by ste sa mohli vyhnúť, ak by ste dodržiavali odporúčania
spoločnosti Continental na bezplatné využitie aktualizácií alebo za škody, ktoré boli
spôsobené tým, že ste nedodržiavali správne pokyny na inštaláciu, alebo nemáte zavedené
minimálne systémové požiadavky odporúčané spoločnosťou Continental. Ak ste
spotrebiteľom a nami poskytnutý digitálny obsah je chybný, máte právo na opravu alebo
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môžeme vám vrátiť časť peňazí alebo celú sumu.
•

Predmetom vylúčenia spoločnosťou Continental sú všetky predpokladané podmienky,
záruky, vyhlásenia alebo iné podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na aplikáciu, resp.
na akýkoľvek jej obsah.

•

Okrem ustanovení uvedených v tomto článku 3 týmto spoločnosť Continental
zodpovedá za všetky straty alebo škody vzniknuté v súvislosti so zmluvou,
úmyselným porušením práva (vrátane nedbanlivosti), porušením zákonnej povinnosti
alebo iným spôsobom, aj keď sa dali predvídať, pričom vznikli na základe
nasledujúcich situácií, resp. v súvislosti s nimi:
o používanie alebo nedostupnosť aplikácie, alebo
o používanie akéhokoľvek obsahu zobrazeného v aplikácii, ktorý je obmedzený
v závislosti od platenej verzie aplikácie, resp. spoliehanie sa na takýto obsah.

Spoločnosť Continental nenesie zodpovednosť najmä za:
•

ušlý zisk, tržby, obchodnú činnosť alebo výnosy,

•

prerušenie podnikania,

•

nedosiahnutie očakávaných úspor,

•

stratu obchodnej príležitosti, dobrého mena alebo dobrej povesti, alebo

•

akékoľvek nepriame, alebo následné straty alebo škody.

Vo vzťahu ku všetkým používateľom spoločnosť Continental neobmedzuje ani nevylučuje
svoju zodpovednosť voči vám v prípade:
i) smrti alebo zranenia spôsobeného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti,
ii) podvodného predkladania zavádzajúcich informácií, alebo
iii) akejkoľvek inej zodpovednosti, ktorá podľa anglickej judikatúry nemôže byť
obmedzená ani vylúčená.
Bez toho, aby boli dotknuté predchádzajúce ustanovenia, má spoločnosť Continental nárok
na akékoľvek uplatniteľné vylúčenia a/alebo obmedzenia zodpovednosti povolené zákonmi
ktorejkoľvek krajiny, o ktorej sa zistilo, že v nej boli uplatnené informácie uvedené v aplikácii,
a/alebo na všetky služby ponúkané spoločnosťou Continental, resp. v jej mene.
Spoločnosť Continental rozhodne odporúča, aby ste nepoužívali, resp. najmä neobsluhovali
elektronické zariadenia počas riadenia vozidiel. Spoločnosť Continental nepreberá žiadnu

-5zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z úrazov spôsobených v takomto prípade, ani
za uloženie akýchkoľvek pokút.
Spoločnosť Continental môže aplikáciu aktualizovať, resp. vyžadovať jej aktualizáciu za
predpokladu, že akýkoľvek aktualizovaný digitálny obsah bude vždy zodpovedať popisu,
ktorý vám spoločnosť Continental poskytla pred stiahnutím aplikácie.
Podmienkou používania aplikácie je váš súhlas s tým, že nebudete používať aplikáciu ani
žiadne v nej uvedené materiály, resp. informácie na žiadne účely, ktoré sú nezákonné alebo
zakázané týmito podmienkami používania.
Aplikáciu nesmiete používať:
•

žiadnym spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek platné miestne, národné alebo
medzinárodné zákony alebo predpisy,

•

žiadnym spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný, alebo má akýkoľvek
nezákonný, alebo podvodný účel, alebo účinok,

•

za účelom poškodenia alebo pokusu o poškodenie akejkoľvek tretej strany
akýmkoľvek spôsobom (najmä maloletých),

•

na odosielanie, vedomé prijímanie, odovzdávanie, sťahovanie, používanie
alebo opätovné používanie akýchkoľvek materiálov, ktoré i) sú nepresné,
diskriminačné, hanlivé, obscénne, výhražné, zavádzajúce, urážlivé, vulgárne
alebo agresívne (alebo je vysoko pravdepodobné, že tak budú vnímané) ii)
podporujú násilie alebo akúkoľvek inú nezákonnú, alebo nemorálnu činnosť,
iii) porušujú práva duševného vlastníctva inej osoby; iv) nepriaznivo
ovplyvňujú výkon alebo dostupnosť aplikácie, alebo v) ktoré inak porušujú
ktorúkoľvek z týchto podmienok používania,

•

na posielanie alebo prevádzkovanie zasielania nevyžiadaných, alebo
nepovolených reklamných, resp. propagačných materiálov alebo akýchkoľvek
iných ponúk, alebo

•

na vedomé prenášanie akýchkoľvek vírusov, červov, trójskych koní alebo
akýchkoľvek iných kontaminantov, ktoré môžu byť použité na sprístupnenie
a/alebo úpravu, vymazanie, alebo poškodenie akýchkoľvek dátových súborov,
alebo iných počítačových programov.

Všetci používatelia vyhlasujú, že máte zákonné oprávnenie na používanie aplikácie v súlade
s týmito podmienkami používania. Súhlasíte, že sa budete finančne zodpovedať za všetky
náklady, poplatky a ďalšie sumy akejkoľvek povahy, ktoré vzniknú pri používaní aplikácie.
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lokalitách, ktoré sú s ňou prepojené) sa nevyskytujú technické chyby, počítačové vírusy ani
iné škodlivé alebo znehodnocujúce počítačové programy.

§3
Zhromažďovanie údajov a spracovanie údajov
Spoločnosť Continental si uvedomuje, že ochrana vášho súkromia počas používania tejto
aplikácie je pre vás dôležitá. Ochranu vašich osobných údajov berie spoločnosť Continental
veľmi vážne. Preto prijala potrebné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila
súlad s predpismi, ktorými sa riadi ochrana údajov.
Pokiaľ je v aplikácii možnosť zadať osobné údaje, používateľ ich uvádza výslovne na
dobrovoľnom základe. Používateľ môže a má povolené používať úplne všetky ponúkané
služby bez poskytnutia takýchto údajov.
Ak používateľ poskytol svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním jeho
osobných údajov, spoločnosť Continental použije takéto osobné údaje výlučne na
spracovanie požiadaviek alebo v kontexte udeleného súhlasu a v súlade s platnými
podmienkami ochrany údajov.
V súvislosti s používaním tejto aplikácie vyjadrite osobitný súhlas s podmienkami ochrany
údajov spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH. Obsah podmienok ochrany
údajov si môžete kedykoľvek prečítať v rámci aplikácie a v rámci obchodu s aplikáciami App
Store. Spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH si vyhradzuje právo doplniť alebo
upraviť tieto podmienky ochrany údajov, vymazať ich časti, alebo vložiť nové podľa svojho
uváženia, ale v rámci zákonných predpisov. Podmienky ochrany údajov si čítajte pravidelne,
aby ste boli informovaní o všetkých zmenách. Ak budete túto aplikáciu používať aj po prijatí
oznámenia od spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH o zmene podmienok
ochrany údajov, potvrdzujete tým svoj súhlas s novými podmienkami ochrany údajov.
V prípade, že aplikáciu používajú používatelia tretích strán (napr. zamestnanec vozového
parku/spoločnosti spravujúcej vozový park), je používateľ povinný disponovať
predchádzajúcim písomným súhlasom používateľa tretej strany na zhromažďovanie a
spracúvanie jeho osobných údajov na účely využívania tejto aplikácie.

§4
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Máte právo požiadať o informácie o akýchkoľvek osobných údajoch, ktoré má spoločnosť
Continental o vás uložené, a dostať ich bez povinnosti platby. Okrem toho máte právo na
opravu nesprávnych údajov, na ich zablokovanie alebo vymazanie. Ak máte v tejto súvislosti
otázky, obráťte sa na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov emailom na adrese: dataprotection@conti.de. Ak vás systém pri načítavaní stránok a súborov
počas používania aplikácie požiada o zadanie vašich osobných údajov, vezmite na vedomie,
že prenos takýchto údajov cez internet nie je bezpečný a že sa o nich môžu dozvedieť
neoprávnené osoby, ba dokonca ich môžu sfalšovať.

§5
Odkazy na iné webové lokality
V aplikácii môžu byť ako doplnková služba uvedené odkazy na webové lokality tretích strán.
Takéto webové lokality sú celkom nezávislé a mimo zodpovednosti a kontroly spoločnosti
Continental. Spoločnosť Continental preto nenesie zodpovednosť za obsah žiadnych
webových lokalít takýchto tretích strán, ktoré sú dostupné prostredníctvom tejto aplikácie, ani
za obsah, podmienky ochrany údajov alebo používanie takýchto webových lokalít. Výlučnú
zodpovednosť za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah a predovšetkým za škody
spôsobené používaním alebo nepoužívaním ponúkaných informácií tohto druhu nesie
poskytovateľ webovej lokality, na ktorú odkazuje táto aplikácia. Okrem ustanovení
uvedených v odseku 3 nemôže spoločnosť Continental akceptovať žiadnu zodpovednosť
vzniknutú akýmkoľvek spôsobom v súvislosti s takýmito ďalšími webovými lokalitami (aby sa
predišlo pochybnostiam, ide okrem iného o akúkoľvek nemožnosť prístupu alebo
oneskorenie v prístupe na akúkoľvek takúto ďalšiu webovú lokalitu), alebo v súvislosti s
akýmikoľvek materiálmi, alebo informáciami, ktoré sa na týchto webových lokalitách
vyskytujú, alebo na ktoré môžete iným spôsobom natrafiť po opustení aplikácie
prostredníctvom hypertextového odkazu, resp. akýmkoľvek iným spôsobom.

§6
Vekové obmedzenie
Minimálny vek na používanie tejto aplikácie je 18 rokov. Používateľ zaručuje, že má viac ako
18 rokov. Ak sa spoločnosť Continental dozvie, že používateľ má menej ako 18 rokov, má
právo vykonať ktorékoľvek z nasledujúcich opatrení. Ak používateľ nemá potrebný vek,
zaručuje, že má povolenie od svojich rodičov na používanie tejto aplikácie.

-8-

§7
Dostupnosť aplikácie

Táto aplikácia je momentálne dostupná iba vo vybraných obchodoch s aplikáciami App
Store. Spoločnosť Continental si vyhradzuje právo v budúcnosti ponúkať aplikáciu na celom
svete. To však neznamená, že spoločnosť Continental plánuje záväzným spôsobom ohlásiť,
že aplikácia bude k dispozícii na celom svete.

§8
Ukončenie účasti
Účasť v našej aplikácii sa končí odinštalovaním ovládača aplikácie pre vodičov ContiConnect
Driver App zo strany používateľa. Účasť v aplikácii pre vodičov ContiConnect Driver App
nebude možná a ukončí sa okrem toho aj vtedy, ak používateľ stiahne súhlas so
spracovaním údajov spoločnosťou Continental udelený pri prvom použití.
Ak používateľ poruší tieto podmienky používania, má spoločnosť Continental právo ukončiť
účasť používateľa v aplikácii pre vodičov ContiConnect Driver App s okamžitou platnosťou. V
takom prípade môže dotknutý používateľ znova používať aplikáciu pre vodičov ContiConnect
Driver App iba s výslovným súhlasom spoločnosti Continental.
Nezávisle od uvedeného môže spoločnosť Continental kedykoľvek zastaviť online fórum
aplikácie pre vodičov ContiConnect Driver App a súvisiace služby bez predchádzajúceho
oznámenia a uvedenia dôvodov. V takom prípade nemajú členovia žiaden nárok na
(opätovné) poskytnutie služieb aplikácie pre vodičov ContiConnect Driver App.
Ak dôjde k ukončeniu účasti v aplikácii pre vodičov ContiConnect Driver App, spoločnosť
Continental vymaže všetky osobné údaje a obsah, ktoré používateľ uviedol. Používateľ nemá
žiadne právo žiadať operátora o vrátenie akéhokoľvek obsahu alebo údajov, ktoré predtým
poskytol.

§9
Iné ustanovenia
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(a všetky mimozmluvné spory alebo nároky) podliehajú anglickej judikatúre. Na Dohovor
OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru sa v tomto prípade neprihliada.
Spoločnosť Continental si vyhradzuje právo upraviť alebo doplniť tieto podmienky používania
kedykoľvek v budúcnosti. Aby ste mohli aplikáciu pre vodičov ContiConnect Driver App
naďalej používať, budete musieť súhlasiť so zmenenými podmienkami. Spoločnosť
Continental požiada používateľa o vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu pred akýmkoľvek
ďalším použitím prostredníctvom špeciálnej funkcie v aplikácii pre vodičov ContiConnect
Driver App.
V prípade, že si zmluvné strany želajú získať viac informácií o online riešení sporov, kliknite
na tento odkaz na webovú lokalitu Európskej komisie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Tento odkaz sa poskytuje v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 524/2013 výhradne na informačné účely. Spoločnosť Continental nie je
povinná zúčastňovať sa online riešení sporov.
Ak sa ukáže, že jednotlivé ustanovenia týchto podmienok používania sú celé alebo sčasti
neplatné, platnosť zvyšných častí zmluvy tým nebude ovplyvnená. Neplatné ustanovenie
musí byť nahradené zákonnými ustanoveniami.
Táto zmluva je uzatvorená medzi vami a spoločnosťou Continental. Žiadna iná osoba nie je
oprávnená uplatňovať akékoľvek svoje podmienky. Nikto z nás nebude musieť získať súhlas
ďalšej osoby na to, aby mohol ukončiť zmluvu alebo vykonať akékoľvek zmeny v týchto
podmienkach používania.
Poskytovateľ a kontaktné údaje
Poskytovateľom aplikácie pre vodičov ContiConnect Driver App je:
Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalderstraße 9
D-30165 Hannover
Telefón: +49 511 938-01
E-mail: mail_service@conti.de
Konatelia: Philipp von Hirschheydt (CEO), Gerd Bartels, Dr. Gabriele Fredebohm
Registrový súd: Amtsgericht Hannover, HRB 204239
IČ DPH: DE264920698
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