Všeobecné podmienky používania o registrácii a používaní webovej aplikácie
MyBosch (stav: 1. 2. 2016)
Tieto podmienky používania platia v znení platnom pri uzatvorení zmluvy o registrácii
a používaní webovej aplikácie MyBosch spoločnosti Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz
1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe („poskytovateľ“, „my“ alebo „nám/nás“) z vašej strany ako
koncového používateľa („používateľ“, „vy“ alebo „vám/vás“).
§1

Ponuka služieb a dostupnosť
1. Webová aplikácia MyBosch umožňuje používanie rôznych služieb nezávislých od
tejto registrácie, o ktorých si okrem iného môžete vyvolať informácie.
2. Služby, ktoré môžete využívať prostredníctvom webovej aplikácie MyBosch, môžu
byť napr. mobilné aplikácie, online shopy, ako aj poskytovanie údajov, príspevkov,
obrazových a zvukových dokumentov, informácií a iných obsahov (ďalej súhrnne
uvádzané ako „obsahy“).
Rozsah obsahov nájdete v príslušnom opise služieb. Pre používanie týchto
bezplatných alebo spoplatňovaných služieb platia vlastné podmienky používania
a ochrany údajov a podľa okolností si vyžadujú uvedenie ďalších údajov. Pri
prihlásení k tejto službe tu však budete na to ešte zvlášť upozornení a podľa
okolností sa od vás budú vyžadovať vaše platobné údaje.
3. Vyhradzujeme si právo webovú aplikáciu MyBosch doplniť alebo časovo obmedziť
jej používanie. Ako používateľ nemáte právo na ponechanie určitých služieb alebo
ich častí.
4. Pred používaním webovej aplikácie MyBosch sa musíte zaregistrovať. Registrácia
pre používanie, ako aj samotné používanie webovej aplikácie MyBosch je
bezplatné.
5. Pre webovú aplikáciu MyBosch neexistuje nárok na používanie bez prerušenia.
Nezaručuje sa, že prístup alebo používanie webovej aplikácie MyBosch nebude
prerušené alebo nepriaznivo ovplyvnené údržbou, ďalším vývojom alebo inými
poruchami (napr. prerušenie dodávky prúdu, poruchy hardvéru a softvéru,
technické problémy dátových vedení), čo môže prípadne viesť aj k strate údajov.
Poskytovateľ webovej aplikácie MyBosch sa podľa možnosti bude snažiť
o neprerušovanú použiteľnosť webovej aplikácie MyBosch.

§2

Registrácia na webovej aplikácii MyBosch

1. Na webovej aplikácii MyBosch sa môžu zaregistrovať len plnoleté osoby.
Neplnoletým osobám a osobám, ktorých oprávnenie na prístup bolo trvale
zablokované, nie je prihlásenie povolené. V priebehu procesu registrácie budete
vyzvaní, aby ste si určili prístupové údaje. Pozostávajú z mena používateľa, ktoré
si sami zadáte, ľubovoľne zvoleného hesla a vašej e-mailovej adresy.
2. Registrácia sa môže uskutočniť aj s prístupovými údajmi ponúkaných sociálnych
sietí, ako Facebook, Twitter a Google+ (jednotlivo/alebo spolu so „SocialID“).
Namiesto špecifického mena používateľa a hesla pre webovú aplikáciu MyBosch
sa pritom použije na prihlásenie príslušná funkcionalita zvolenej sociálnej siete, do
ktorej sa musí používateľ prihlásiť.
3. Odoslaním vašich registračných údajov nám vytvoríte ponuku na uzatvorenie
zmluvy o používaní na základe týchto podmienok používania. O prijatí ponuky sa
rozhodne po uvážení. Ak vaša registrácia nebude potvrdená e-mailom v primeranej
lehote na vami uvedenú e-mailovú adresu, ponukou už nie ste viazaní. Prijatím
potvrdenia e-mailom sa zrealizuje dohodnutá zmluva o používaní a bude vám

1

povolený prístup. Od udelenia povolenia budete oprávnení používať webovú
aplikáciu MyBosch v rámci týchto podmienok používania. Predtým však musíte
najprv potvrdiť povolenie kliknutím na odkaz, ktorý sa nachádza v e-maile.
4. Na webovú aplikáciu MyBosch sa môžete zaregistrovať len jedenkrát. Vaša
registrácia, používateľský vzťah a používateľské konto spolu s prístupovými údajmi
sú neprenosné. Bežne pri registrácii nepreverujeme vašu identitu a vaše údaje.
Preto neručíme za to, že majiteľom účtu je osoba, za ktorú sa príslušný majiteľ
profilu vydáva.
SocialID sa dá spojiť len s webovou aplikáciou MyBosch.
5. Váš používateľský profil si môžete v rámci existujúcich podmienok používania
individuálne upraviť podľa vlastných predstáv, ak je to ako funkcionalita v rámci
webovej aplikácie MyBosch dostupné. Podrobnosti nájdete v príslušnom opise
služieb.
§3

Zodpovednosť za prístupové údaje
1. Vaše prístupové údaje vrátane hesla ste povinní udržiavať v tajnosti a v žiadnom
prípade ich nesprístupniť neoprávneným tretím stranám.
2. Ďalej zodpovedáte za to, že vaše prístupové údaje a dostupné služby budete
využívať len vy, príp. osoba, ktorú na to splnomocníte. Ak by ste mali obavy, že sa
neoprávnené tretie strany dostali alebo sa môžu dostať k vašim prístupovým
údajom, okamžite o tom informujte poskytovateľa.
Prosím, majte na pamäti: Plne zodpovedáte za používanie a/alebo iné aktivity,
ktoré sa dajú vykonávať po zadaní vašich prístupových údajov.

§4

Zablokovanie prístupu
1. Váš prístup na webovú aplikáciu MyBosch môže byť po uvážení celkom alebo
v čiastkových oblastiach dočasne alebo trvale zablokovaný, keď existujú konkrétne
indície, že ste porušili tieto podmienky používania a/alebo platné právo alebo keď
je v inom oprávnenom záujme zablokovať vám prístup. Pri rozhodnutí
o zablokovaní budú primerane zohľadnené vaše oprávnené záujmy. Ak napriek
upozorneniu opakovane porušíte tieto podmienky používania, vyhradzujeme si
právo trvale vám zablokovať prístup a trvale vás vylúčiť z budúceho používania
webovej aplikácie MyBosch.
2. V prípade trvalého zablokovania vášho oprávnenia na prístup vás budeme o tom
informovať e-mailom.
3. V prípade dočasného zablokovania sa po uplynutí doby blokovania alebo po
definitívnom zániku dôvodu blokovania vaše oprávnenie na prístup opäť aktivuje,
o čom vás budeme e-mailom. Trvale zablokované oprávnenie na prístup sa nedá
obnoviť.

§5

Ukončenie používania
1. Používateľský vzťah prostredníctvom Bosch Global ID môžete kedykoľvek
vypovedať tak, že ho ukončíte odhlásením. Rovnako si vyhradzujeme právo
vypovedať zmluvu o používaní v lehote štrnásť (14) kalendárnych dní.
2. V prípade ukončenia zmluvy o používaní prostredníctvom Bosch Global ID sme po
uplynutí 30 kalendárnych dní od nadobudnutia platnosti vypovedania zmluvy a po
uplynutí akýchkoľvek zákonných lehôt na výhrady oprávnení nenávratne vymazať
všetky údaje vzniknuté v rámci vašej registrácie. Pre osobné údaje platia prioritne
predpisy o ochrane údajov, na základe ktorých sa môže vyžadovať aj skoršie
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vymazanie.
§6

Rozsah povoleného používania, pravidlá správania, monitorovanie
používateľských aktivít
1. Vaše oprávnenie na používanie sa obmedzuje na prístup k obsahom, ktorý je
umožnený prostredníctvom webovej aplikácie MyBosch (príp. pomocou SocialID),
ako aj na používanie dostupného rozsahu funkcií v rámci ustanovení týchto
podmienok používania.
2. Sami zodpovedáte za vytvorenie technických predpokladov vo vašej oblasti
zodpovednosti, ktoré sú potrebné na zmluvné používanie služieb (predovšetkým
hardvér, webový prehliadač a internetový prístup). My alebo poskytovatelia
príslušných služieb nie sme povinní poskytnúť poradenstvo so zreteľom na vyššie
uvedené.
3. Sme oprávnení bez obmedzení exkluzívne používať neosobné údaje, ktoré sa
v rámci používania Bosch Global ID na nás prenesú alebo vzniknú.

§7

Ochrana obsahov, zodpovednosť za obsahy tretích strán
1. Obsahy, ktoré sa sprístupnia prihlásením prostredníctvom webovej aplikácie
MyBosch, sú prevažne chránené autorským právom, právom na značku a právom
na ochranu hospodárskej súťaže alebo inými právami na ochranu a sú naším
vlastníctvom, vlastníctvom našich zákazníkov alebo iných strán, ktoré príslušné
obsahy poskytli. Zostavenie obsahov ako takých je tiež chránené autorským
právom. Tieto obsahy smiete používať len podľa týchto podmienok používania
a v stanovenom rámci webovej aplikácie MyBosch.
2. Obsahy týkajúce sa používania webovej aplikácie MyBosch, ktoré sú dostupné na
stránke registrácie a prihlásenia, pochádzajú čiastočne od nás a čiastočne od iných
používateľov, príp. iných tretích strán. Obsahy od používateľov a iných tretích strán
sa súhrnne nazývajú „Obsahy tretích strán“.
3. Obsahy tretích strán nekontrolujeme so zreteľom na úplnosť, správnosť
a zákonnosť, preto v žiadnom prípade nepreberáme zodpovednosť alebo
záruku za úplnosť, správnosť, zákonnosť a aktuálnosť obsahov tretích strán.
Platí to aj, pokiaľ ide o kvalitu obsahov tretích strán a ich vhodnosť na určitý
účel.

§8

Ochrana údajov, dôvernosť
K našim nárokom na kvalitu patrí, aby sme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzali
zodpovedne. Preto ich od vás získavame, spracovávame a používame len vtedy,
keď je na to právny základ alebo keď ste nám dali na to súhlas. Podrobnosti
zaobchádzania s vašimi údajmi nájdete v našich ustanoveniach o ochrane údajov.

§9

Obmedzenie ručenia
1. V rámci používania webovej aplikácie MyBosch je z našej strany vylúčené ručenie
za mierne nedbanlivé porušenie povinností, ak nie sú dotknuté škody následkom
ohrozenia života a zdravia alebo záruky alebo nároky podľa zákona
o zodpovednosti za chyby výrobkov. Týmto nedotknuté ďalej zostáva ručenie za
porušenie povinností, ktorých splnenie vôbec umožňuje riadnu realizáciu zmluvy
o používaní a na ktorých dodržiavanie sa môže používateľ zvyčajne spoľahnúť. To
isté platí aj pre porušenie povinností našich poverencov.
2. Pokiaľ je podľa týchto ustanovení vylúčené alebo obmedzené ručenie z našej
strany, platí to aj pre ručenie našich orgánov, poverencov a pomocné sily.
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§ 10

Zmeny týchto podmienok používania; prevod zmluvného pomeru
1. Vyhradzujeme si právo, že môžeme kedykoľvek zmeniť tieto podmienky
používania, a to s účinnosťou aj v priebehu existujúcich zmluvných pomerov.
O takýchto zmenách vás budeme informovať e-mailom minimálne 30 kalendárnych
dní pred plánovaným vstúpením zmien do platnosti. Pokiaľ do 30 dní od prijatia
oznámenia nepodáte námietku a aj po uplynutí tejto lehoty na podanie námietky
budete pokračovať vo využívaní služieb, potom budú všetky zmeny dohodnuté ako
účinné od dátumu uplynutia lehoty. V prípade vašej námietky bude používateľský
vzťah pokračovať za doterajších podmienok. Vyhradzujeme si právo v prípade
námietky ukončiť používateľský vzťah podľa § § 5. V oznámení o zmenách budete
upozornení na vaše právo podať námietku aj na jej následky.
2. Sme oprávnení náš zmluvný pomer s vami, predovšetkým, avšak nielen, práva
a povinnosti z používania a v súvislosti s používaním bezplatne poskytovaných
služieb webovej aplikácie MyBosch a tieto podmienky používania preniesť na
spoločnosť Robert Bosch Power Tools GmbH, a to s oslobodzujúcim účinkom pre
nás. Robert Bosch Power Tools GmbH tým nastúpi na naše miesto v zmluve
s vami.

§ 11

Zmeny webovej aplikácie MyBosch
Kedykoľvek sme oprávnení zmeniť bezplatne poskytované služby webovej
aplikácie MyBosch, bezplatne alebo za poplatok sprístupniť nové služby a zastaviť
poskytovanie bezplatných služieb.

§ 12

Všeobecné ustanovenia
1. Podrobné informácie o nás ako o prevádzkovateľovi registračnej stránky pre
webovú aplikáciu MyBosch nájdete v našej tiráži.
2. Platí nemecké právo.
3. Ak ste podnikateľ, výlučným súdom príslušným v danej veci je súd v sídle
poskytovateľa. Sme však oprávnení podľa vlastného výberu podať žalobu aj
v mieste vášho obchodného sídla.
4. Ak by niektoré z týchto ustanovení bolo alebo sa stalo neúčinným, účinnosť
ostatných ustanovení tým zostáva nedotknutá. Zmluvné strany sú v takom prípade
povinné podieľať sa na vytvorení účinných ustanovení, ktoré by sa ekonomicky čo
najviac približovali neúčinnému ustanoveniu. Vyššie uvedené platí pre odstránenie
prípadných neupravených otázok zmluvy.
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