PRED POUŽÍVANÍM TÝCHTO STRÁNOK SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO
PODMIENKY
Kto sme a ako nás môžete kontaktovať
delltheftprotection.com,
completecare.thewg.com,
adptheftclaim.com,
completecare.eu.com sú webové stránky, ktoré prevádzkuje spoločnosť TWG Services
Limited („my“ alebo „nás“). Sme spoločnosť registrovaná v Anglicku a Walese pod
číslom 1883565 so sídlom na TWENTY Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey
TW18 4LG. Naša hlavná obchodná adresa je The Aspen Building, Floor 2, Mitcheldean,
Gloucestershire, GL17 0AF. Naše číslo pre DPH je GB896118291.
Podliehame regulácii zo strany orgánu pre kontrolu finančného správania.
Ak si nás prajete kontaktovať, pošlite email na adresu EU.DPO@thewarrantygroup.com
alebo zavolajte na číslo zákazníckeho servisu na 01594 863000.

Používaním našich stránok súhlasíte s týmito podmienkami
Používaním našich stránok potvrdzujete, že súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami
a budete ich dodržiavať.
Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, potom nesmiete používať naše stránky.
Odporúčame Vám vytlačiť si kópiu týchto podmienok pre budúce použitie.

Existujú ďalšie podmienky, ktoré sa na Vás môžu vzťahovať
Tieto podmienky používania odkazujú aj na nasledujúce dodatočné podmienky, ktoré sa
vzťahujú aj na používanie našich stránok:
•

Naša Zásada ochrany osobných údajov [VLOŽTE ODKAZ NA ZÁSADU OCHRANY
OSOBNÝCH ÚDAJOV], ktorá stanovuje podmienky, na základe ktorých
spracovávame osobné údaje, ktoré sme od Vás zhromaždili alebo ktoré nám
poskytnete. Používaním našich stránok súhlasíte s takýmto spracovaním a
zaručujete, že všetky údaje, ktoré ste nám poskytli, sú presné.

•

Naša Zásada o súboroch cookie [VLOŽTE ODKAZ NA ZÁSADU O SÚBOROCH
COOKIE], ktorá obsahuje informácie o súboroch cookie na našich stránkach.
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Naše stránky sú určené len pre používateľov v Európskej únii (EÚ)
Naše stránky sú určené iba osobám s bydliskom v EÚ. Neposkytujeme žiadne
vyhlásenie o tom, že obsah dostupný na našich stránkach alebo prostredníctvom nich je
vhodný na použitie alebo dostupný na iných miestach.

Ako môžete použiť materiály uvedené na našich stránkach
Sme vlastníkom alebo držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva na
našich stránkach a v uverejnených materiáloch. Tieto diela sú chránené autorskými
zákonmi a zmluvami po celom svete. Všetky takéto práva sú vyhradené.
Pre osobné použitie si môžete vytlačiť jednu kópiu a stiahnuť si výňatky z ktorejkoľvek
časti našich stránok a môžete upriamiť pozornosť iných osôb v rámci svojej organizácie
na obsah uverejnený na našich stránkach.
Nesmiete však akýmkoľvek spôsobom upravovať papierové alebo digitálne kópie
akýchkoľvek materiálov, ktoré ste vytlačili alebo prevzali, a bez sprievodného textu
nesmiete používať žiadne ilustrácie, fotografie, video a audio sekvencie alebo grafiku.
Vždy musíte uviesť náš status (a status všetkých uvedených prispievateľov) ako autora(ov) obsahu na našich stránkach.
Nesmiete používať žiadnu časť obsahu uvedeného na našich stránkach na komerčné
účely bez toho, že by ste od nás alebo od našich poskytovateľov licencií získali na tento
účel príslušné licencie.
Ak vytlačíte, skopírujeme alebo stiahnete akúkoľvek časť našich stránok v rozpore s
týmito podmienkami používania, Vaše právo na používanie našich stránok okamžite
zaniká a podľa nášho výberu budete musieť vrátiť alebo zničiť všetky kópie materiálov,
ktoré ste vytvorili.

Nie sme zodpovední za vírusy a vy ich nesmiete zavádzať
Ste zodpovední za konfiguráciu svojich informačných technológií, počítačových
programov a platformy pre prístup na naše stránky. Mali by ste používať svoj vlastný
softvér na ochranu proti vírusom.
Nesmiete zneužívať naše stránky vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov,
logických bômb alebo iných materiálov, ktoré sú zlomyseľné alebo technologicky
škodlivé. Nesmiete sa pokúšať o získanie neoprávneného prístupu na naše stránky, na
server, na ktorom sú naše stránky uložené, alebo na akýkoľvek server, počítač alebo
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databázu pripojenú na naše stránky. Nesmiete napádať naše stránky prostredníctvom
útoku, ktorý bráni poskytovaniu služieb, alebo distribuovaného útoku, ktorý bráni
poskytovaniu služieb. Ak porušujete toto ustanovenie, páchate trestný čin podľa zákona
o zneužívaní počítačov z roku 1990. Každé takéto porušenie ohlásime príslušným
orgánom činným v trestnom konaní a budeme spolupracovať s týmito orgánmi tým, že
im zverejníme Vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia Vaše právo na používanie
našich stránok okamžite zaniká.

Zákony ktorej krajiny sa vzťahujú na akékoľvek spory?
Ak ste spotrebiteľ, vezmite na vedomie, že tieto podmienky používania, ich predmet a
vznik sa riadia anglickým právom. Vy aj my súhlasíme s tým, že výlučnú súdnu
právomoc budú mať súdy Anglicka a Walesu. Výnimkou je prípad, keď ste obyvateľom
Severného Írska – vtedy môžete predložiť záležitosť na konanie aj v Severnom Írsku, a
ak máte bydlisko v Škótsku, môžete predložiť záležitosť na konanie aj v Škótsku.
Ak ste podnikom, tieto podmienky používania, ich predmet a ich vznik (a akékoľvek
mimozmluvné spory alebo nároky) sa riadia anglickým právom. Vy aj my súhlasíme s
výlučnou súdnou právomocou súdov Anglicka a Walesu.

Naše ochranné známky sú registrované
Logá Warranty Group® a TWG sú ochranné známky spoločnosti The Warranty Group,
Inc., registrované v Spojenom kráľovstve. Nesmiete ich používať bez nášho súhlasu,
pokiaľ nie sú súčasťou materiálu, ktorý používate v súlade s časťou „Ako môžete
používať materiály uvedené na našich stránkach“. Všetky ostatné ochranné známky
uvedené na týchto stránkach sú majetkom ich vlastníkov a nesmú byť použité bez
príslušného povolenia.
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