Splošni pogoji uporabe za registracijo in uporabo spletne aplikacije MyBosch
(različica z dne 01. 2. 2016)
Za registracijo in uporabo spletne aplikacije MyBosch veljajo ti pogoji uporabe, in sicer
različica, ki je veljavna ob sklenitvi pogodbe s podjetjem Robert Bosch GmbH, Robert-BoschPlatz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe („ponudnik“, „mi“ ali „nas“) s strani vas kot končnega
uporabnika („uporabnik“, „vi“ ali „vas“).
§1

Ponudba storitev in razpoložljivost
1. Spletna aplikacija MyBosch omogoča uporabo različnih storitev, ki niso pogojene s
to registracijo in ki vam med drugim omogočajo pridobivanje informacij.
2. Storitve, ki jih lahko uporabljate prek spletne aplikacije MyBosch, so lahko npr.
mobilne aplikacije, aplikacije, spletne trgovine ter dostop do podatkov, prispevkov,
slikovnih in zvočnih datotek, informacij ter drugih vsebin (v nadaljevanju krajše
„vsebine“).
Obseg vsebin je podan v opisih posameznih storitev. Za uporabo teh brezplačnih
ali plačljivih storitev veljajo njihovi lastni pogoji ter izjave o varstvu podatkov, pri
čemer je v določenih primerih potrebno posredovanje dodatnih podatkov. Ob prijavi
na takšno storitev boste o tem dodatno obveščeni in po potrebi pozvani, da
posredujete svoje podatke za plačilo.
3. Pridržujemo si pravico do dopolnitev spletne aplikacije MyBosch in do časovne
omejitve uporabe. Kot uporabnik nimate pravice zahtevati ohranitve določenih
storitev ali njihovih delov.
4. Za uporabo spletne aplikacije MyBosch je potrebna registracija. Registracija za
uporabo spletne aplikacije MyBosch kot tudi sama uporaba sta brezplačni.
5. Uporabnik nima pravice zahtevati neprekinjene uporabe. Ne zagotavljamo, da
dostop do spletne aplikacije MyBosch ali njena uporaba ne bosta prekinjena ali
omejena zaradi vzdrževanja, nadgradnje ali drugih motenj (npr. zaradi prekinitev
električnega napajanja, napak strojne ali programske opreme, tehničnih težav pri
prenosu podatkov), ki lahko povzročijo tudi izgubo podatkov. Ponudnik si prizadeva
za uporabo spletne aplikacije MyBosch brez prekinitev.

§2

Registracija v spletno aplikacijo MyBosch

1. Za registracijo v spletno aplikacijo MyBosch morate biti polnoletni. Prijava je
prepovedana mladoletnim osebam in osebam, ki jim je bil trajno onemogočen
dostop. Med postopkom registracije boste pozvani, da določite svoje podatke za
prijavo. To so uporabniško ime in geslo, ki ju izberete sami, ter vaš elektronski
naslov.
2. Prav tako se je mogoče registrirati s podatki za prijavo v družbena omrežja, kot so
Facebook, Twitter in Google+ (posamično in/ali skupno „SocialID“). Namesto
uporabniškega imena in gesla za spletno aplikacijo MyBosch se v tem primeru za
prijavo uporabi ustrezna funkcija izbranega družbenega omrežja, v katerega mora
biti uporabnik nato prijavljen.
3. S tem ko pošljete svoje podatke za registracijo, nam posredujete ponudbo za
sklenitev pogodbe o uporabi storitve, ki temelji na teh pogojih uporabe. O sprejemu
ponudbe odločamo po prosti presoji. Če v ustreznem roku na naveden elektronski
naslov ne prejmete potrdila o registraciji, vas vaša ponudba ne zavezuje več. S
potrditvijo prek elektronske pošte je sklenjena pogodba o uporabi v skladu s
potrjenimi pogoji in omogočimo vam dostop do aplikacije. Z omogočenim dostopom
imate pravico do uporabe spletne aplikacije MyBosch v skladu s temi pogoji
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uporabe. V ta namen morate pred tem potrditi sprostitev dostopa, tako da kliknete
na povezavo v prejetem elektronskem sporočilu.
4. Za spletno aplikacijo MyBosch se je dovoljeno registrirati le enkrat. Registracija,
uporabniško razmerje in uporabniški račun s podatki za prijavo niso prenosljivi. Pri
registraciji ne preverjamo vaše identitete in navedenih podatkov. Zato ne jamčimo,
da so vsi imetniki profilov dejansko osebe, za katere se izdajajo.
SocialID je mogoče povezati le s spletno aplikacijo MyBosch.
5. Svoj uporabniški profil lahko prilagodite po lastnih željah v skladu s pogoji uporabe,
če je takšna funkcija na voljo v spletni aplikaciji MyBosch. Več informacij je na voljo
v sklopu opisov posameznih storitev.
§3

Odgovornost za podatke za prijavo
1. Ne razkrijte svojih podatkov za prijavo vključno z geslom in nepooblaščenim tretjim
osebam nikoli ne omogočite dostopa do njih.
2. Vaša odgovornost je zagotoviti, da vaše podatke za prijavo in storitve, ki so na voljo,
uporabljate le vi ali osebe z vašim pooblastilom. Če obstaja nevarnost, da so
nepooblaščene tretje osebe pridobile vaše podatke za prijavo, nemudoma obvestite
ponudnika.
Upoštevajte, da za uporabo in /ali druga ravnanja, izvedena med uporabo
računa z vašimi podatki za prijavo, nosite polno odgovornost.

§4

Blokiranje podatkov za prijavo
1. Vaš dostop do spletne aplikacije MyBosch lahko po lastni presoji v celoti ali deloma
trajno ali začasno onemogočimo, če obstajajo jasni dokazi, da ste kršili oz. kršite te
pogoje uporabe ali veljavne zakonodajne predpise, ali če imamo drug upravičen
razlog za blokiranje. Ob odločitvi za blokiranje bomo ustrezno upoštevali vaš
upravičen interes. V primeru ponovne kršitve teh pogojev uporabe kljub opozorilu
si pridržujemo pravico, da vam trajno onemogočimo dostop ter vas v prihodnje
izključimo iz uporabe spletne aplikacije MyBosch.
2. V primeru trajnega blokiranja dostopa boste o tem obveščeni po elektronski pošti.
3. Če je dostop onemogočen začasno, se pravica za dostop po poteku časa blokade
ali dokončni odpravi vzroka ponovno aktivira, o čemer ste obveščeni po elektronski
pošti. Trajno onemogočenega dostopa ni mogoče ponovno aktivirati.

§5

Prenehanje uporabe
1. Uporabniško razmerje prek Bosch Global ID lahko kadar koli prekinete, tako da se
odjavite. Prav tako si pridržujemo pravico, da pogodbo o uporabi prekinemo v roku
štirinajst (14) koledarski dni.
2. V primeru prenehanja pogodbe o uporabi prek Bosch Global ID si pridržujemo
pravico, da po 30 koledarskih dneh od začetka veljave preklica in po poteku
morebitnega zakonsko določenega roka dokončno izbrišemo vse podatke, ki so bili
shranjeni v okviru vaše registracije. Za osebne podatke prednostno veljajo predpisi
o varstvu podatkov, v skladu s katerimi je lahko potreben hitrejši izbris podatkov.

§6

Obseg dovoljene uporabe, kodeks obnašanja, nadzor
uporabe
1. Uporaba je omejena na dostop do vsebin, do katerih je mogoče dostopati prek
spletne aplikacije MyBosch (lahko tudi z uporabo SocialID), ter na obseg funkcij v
skladu z določili teh pogojev uporabe.
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2. Zagotovitev tehničnih pogojev, ki so z vaše strani potrebni za uporabo storitev v
skladu s pogodbo (predvsem strojna oprema, spletni brskalnik in internetni dostop)
je vaša odgovornost. Mi ali ponudniki posameznih storitev glede tega nismo
zavezani k svetovanju.
3. Imamo pravico do neomejene ekskluzivne uporabe in obdelave neosebnih
podatkov, ki smo jih prejeli ali so bili shranjeni v okviru uporabe Bosch Global ID.
§7

Zaščita vsebin, odgovornost za vsebine tretjih oseb
1. Vsebine, ki so na voljo s prijavo prek spletne aplikacije MyBosch, so pretežno
zaščitene z avtorskimi pravicami, pravicami blagovnih znamk in pravili
konkurenčnega prava ali drugimi lastniškimi pravicami ter so v naši lasti, lasti naših
strank ali tretjih oseb, ki so omogočile uporabo svojih vsebin. Tudi sama
kombinacija vsebin je zaščitena z avtorskimi pravicami. Vsebine je dovoljeno
uporabljati le v skladu s temi pogoji uporabe in v predvidenem okviru spletne
aplikacije MyBosch.
2. Vsebine, ki so na voljo na strani za registracijo in prijavo za uporabo spletne
aplikacije MyBosch, so deloma naša last in deloma last drugih uporabnikov oz.
drugih tretjih oseb. Vsebine uporabnikov in drugih tretjih oseb so v nadaljevanju
krajše poimenovane kot „vsebine tretjih oseb“.
3. Vsebin tretjih oseb ne preverjamo glede popolnosti, pravilnosti in zakonitosti
in zato ne prevzemamo odgovornosti ter ne jamčimo za popolnost, pravilnost,
zakonitost in aktualnost vsebin tretjih oseb. To velja tudi za kakovost vsebin
tretjih oseb in njihovo ustreznost za določen namen.

§8

Varstvo podatkov, zaupnost
Odgovorno ravnanje z vašimi osebnimi podatki je del naših prizadevanj za
kakovost. Zahtevamo, obdelujemo in uporabljamo jih le v primerih, ko za to obstaja
pravna podlaga, ali če ste podali svojo privolitev. Obdelava vaših podatkov je
podrobno opisana v naših določilih o varstvu podatkov.

§9

Omejitev odgovornosti
1. V okviru uporabe spletne aplikacije MyBosch je naša odgovornost za kršitve
dolžnosti iz lahke malomarnosti izključena, razen v primeru smrti, ogrožanja zdravja
oziroma garancije ali zahtevka v skladu z zakonodajo glede odgovornosti za
izdelek. To ne zadeva jamstva za kršitve obveznosti, izpolnjevanje katerih omogoča
izvajanje pogodbe o uporabi in na katere se uporabnik redno zanaša. Enako velja
za kršitve obveznosti naših izvajalcev.
2. Če je v skladu s temi določili naša odgovornost izključena ali omejena, enako velja
tudi za naše organe, zastopnike in izvajalce, predvsem pa za naše sodelavce.

§ 10

Spremembe teh pogojev uporabe, prenos pogodbenega razmerja
1. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo te pogoje uporabe z veljavnostjo
tudi za obstoječa pogodbena razmerja. O takšnih spremembah boste obveščeni po
elektronski pošti najmanj 30 koledarskih dni pred začetkom veljave. Če v roku 30
dni od prejetja sporočila ne vložite ugovora in tudi po poteku roka za ugovor
nadaljujete z uporabo storitev, velja, da se s spremembami strinjate. Uporabniško
razmerje se v primeru ugovora nadaljuje v skladu z dosedanjimi pogoji. Pridržujemo
si pravico, da uporabniško razmerje v primeru ugovora prekinemo v skladu s
členom § 5. V sporočilu o spremembah boste obveščeni o svoji pravici do ugovora
in posledicah.
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2. Pogodbeno razmerje z vami, zlasti, vendar ne izključno, pravice in obveznosti, ki
izhajajo in so povezane z uporabo brezplačnih storitev v spletni aplikaciji MyBosch
in temi pogoji uporabe, lahko prenesemo na podjetje Robert Bosch Power Tools
GmbH. V tem primeru naše mesto v pogodbi z vami prevzame podjetje Robert
Bosch Power Tools GmbH.
§ 11

Spremembe spletne aplikacije MyBosch
Ves čas imamo pravico do spreminjanja brezplačnih storitev v spletni aplikaciji
MyBosch, dodajanja novih brezplačnih ali plačljivih storitev in do ukinitve
brezplačnih storitev.

§ 12

Splošna določila
1. Podrobne informacije o nas kot upravljavcu registracijske strani za spletno
aplikacijo MyBosch so na voljo v kolofonu.
2. Za presojanje kakršnih koli sporov, ki bi izvirali iz uporabe Aplikacije My Bosch ali
bi bili z njo kakorkoli povezani, velja nemško pravo.
3. V primeru sporov, ki bi izvirali iz aplikacije My Bosch ali bili z njo povezani, je
pristojno sodišče po sedežu tožene stranke, t.j.v kolikor je tožen ponudnik, po
sedežu ponudnika, v kolikor pa je tožen uporabnik, po sedežu uporabnika.
4. Če so ali postanejo posamezna določila teh pogojev uporabe neveljavna, to ne
vpliva na veljavnost drugih določil. Pogodbeni stranki sta v takšnem primeru dolžni
sodelovati pri oblikovanju določil, s katerimi je mogoče doseči pravno veljaven
rezultat, ki je s finančnega vidika čim bližje neveljavnemu določilu. Zgornje določilo
ustrezno velja za rešitev morebitnih vrzeli v pogodbi.
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