POLITYKA PRYWATNOŚCI
MS Trade Marcin Stanek
MS Trade Marcin Stanek ("Firma") jest zaangażowany w ochronę prywatności swoich użytkowników. Niniejsza
Polityka prywatności ("Polityka prywatności") ma na celu pomóc ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy,
jak ich używamy, co robimy, aby je chronić i aby pomóc Ci w podejmowaniu świadomych decyzji podczas
korzystania z naszych usług. O ile nie wskazano inaczej poniżej, niniejsza Polityka prywatności dotyczy każdej
strony internetowej, która odwołuje się do niniejszej Polityki prywatności, jakiejkolwiek strony internetowej
Firmy.
Dla celów niniejszej Umowy "Usługa" odnosi się do usługi Firmy, do której można uzyskać dostęp za
pośrednictwem naszej strony internetowej pod adresem www.ms-trade.eu, www.vizzu.pl.
I. ZGODA
Uzyskując dostęp do naszej Usługi, akceptujesz naszą Politykę prywatności i Warunki użytkowania, a także
wyrażasz zgodę na zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie Twoich danych osobowych zgodnie z
niniejszą Polityką prywatności. Ponadto, korzystając z naszej Usługi lub usług na stronach partnerskich i
niestowarzyszonych, akceptujesz zasady i praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Użytkownik
oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji, które „umożliwiają i
wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie e-maili w przeciwnym razie prosimy o kontakt z nami, zgodnie z
opisem w niniejszej Polityce prywatności. Niezależnie od tego, czy zarejestrujesz się, czy utworzysz z nami
jakiekolwiek konto, niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich użytkowników naszych witryn i
korzystania z wszystkich naszych usług.
II. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY
Możemy zbierać zarówno "Nieosobowe informacje" i "Dane osobowe" o Tobie. Nieosobowe informacje
zawierają dane, które nie mogą być wykorzystane do identyfikacji tożsamości użytkowniku, takie jak adres IP,
ogólne informacje demograficzne. "Dane osobowe" obejmują informacje, które można wykorzystać do osobistej
identyfikacji użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail celem realizacji zamówień. Dane te
będą przekazywane podmiotom trzecim np. firmom kurierskim celem realizacji zamówienia.
Ponadto możemy również śledzić informacje dostarczone nam przez przeglądarkę podczas przeglądania lub
korzystania z Usług, takie jak rodzaj używanej przeglądarki , urządzenie, z którego łączyłeś się z Usługą, czas i
datę dostępu oraz inne informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Używamy tych informacji
do, między innymi, działania Usługi, do utrzymania jakości Usługi, do dostarczania ogólnych statystyk
dotyczących korzystania z Usługi i do innych celów biznesowych. Śledzimy te informacje za pomocą plików
cookie lub małych plików tekstowych zawierających anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są
wysyłane do przeglądarki użytkownika z naszych serwerów i przechowywane na twardym dysku komputera
użytkownika. Przesłanie pliku cookie do przeglądarki użytkownika pozwala nam gromadzić informacje
nieosobowe o tym użytkowniku i zachować rejestr preferencji użytkownika podczas korzystania z naszych
usług, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorczym. Firma może wykorzystywać pliki cookie zarówno
trwałe, jak i sesyjne; trwałe pliki cookie pozostają na twoim komputerze po zamknięciu sesji i dopóki ich nie
usuniesz, a ciasteczka sesyjne wygasają po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookie można usunąć,
postępując zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi plików pomocy w przeglądarce internetowej.
III. JAK WYKORZYSTUJEMY I DZIELIMY INFORMACJE
Dane osobowe:
Ogólnie rzecz biorąc, nie sprzedajemy, nie handlujemy, nie wypożyczamy ani w żaden inny sposób nie
udostępniamy danych osobowych stronom trzecim bez Twojej zgody. Udostępniamy Twoje dane osobowe
dostawcom zewnętrznym wykonującym usługi dla Firmy. Zasadniczo dostawcy i zewnętrzni dostawcy, z
których korzystamy, będą zbierać, wykorzystywać i ujawniać informacje użytkownika tylko w zakresie
niezbędnym do umożliwienia im świadczenia usług świadczonych dla Firmy. Na przykład, gdy podasz nam
swoje dane osobowe, aby zakończyć transakcję, sprawdź swoją kartę kredytową, złożyć zamówienie,
zorganizować dostawę lub powrót zakupu, wyrażasz zgodę na nasze zbierania i wykorzystywania informacji
osobistych do tego konkretnego celu, w tym przekazywanie takich informacji naszym dostawcom (i ich
dostawcom usług) świadczącym te usługi dla Firmy.
Jednak niektórzy zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak operatorzy płatności, mają własne polityki prywatności w
odniesieniu do informacji, które są przez nich wymagane, aby móc korzystać z ich usług. W przypadku tych

zewnętrznych usługodawców zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, abyście mogli zrozumieć, w
jaki sposób dane osobowe będą obsługiwane przez takich dostawców.Ponadto możemy ujawnić Twoje Dane
osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo.
Informacje nieosobowe:
Zasadniczo używamy danych nieosobistych, aby pomóc nam ulepszyć usługę i dostosować wygodę
użytkownika. Łączymy również Informacje nieosobowe w celu śledzenia trendów i analizowania wzorców
korzystania z Usługi.
IV. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY INFORMACJE
Stosujemy rozsądne środki ostrożności i postępujemy zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi w celu
ochrony twoich danych osobowych i zapewniamy, że dane osobowe nie są dostępne, ujawniane, zmieniana.
Jednak środki te nie gwarantują, że twoje informacje nie będą dostępne, ujawnione lub zniszczone po przez
naruszenie naszych środków bezpieczeństwa. Korzystając z naszych usług, potwierdzasz, że rozumiesz i
zgadzasz się na ponoszenie tego ryzyka.
V. TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH
W każdej chwili masz prawo usunąć dane osobowe. W tym celu należy wysłać emaila na adres mstanek@mstrade.eu
VI. Esprzedaż.com
Nasza usługa jest hostowana przez Esprzedaż.com ("Esprzedaż"). Esprzedaż zapewnia nam platformę ecommerce online, która umożliwia nam świadczenie Usługi Tobie. Twoje informacje, w tym dane osobowe,
mogą być przechowywane na serwerach Esprzedaż. Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na
gromadzenie, ujawnianie, przechowywanie i wykorzystywanie Danych osobowych Esprzedaż zgodnie z
polityką prywatności Esprzedaż.com dostępną na ich.
VII. ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i naszych Warunków korzystania w
dowolnym momencie. Jeśli zdecydujemy się zmienić niniejszą Politykę prywatności, zamieścimy te zmiany na
tej stronie, aby zawsze mieć świadomość, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy iw jakich
okolicznościach je ujawniamy. Wszelkie takie modyfikacje stają się skuteczne po nieprzerwanym dostępie do i /
lub korzystaniu z Usługi pięć (5) dni po pierwszym wprowadzeniu zmian na stronie internetowej. Twoim
obowiązkiem jest od czasu do czasu sprawdzać tę stronę internetową, aby zobaczyć wszelkie takie zmiany
warunków niniejszej Polityki prywatności.
VIII. KONTAKT Z NAMI I WYCOFANIE ZGODY
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności na tej stronie, lub chcesz wycofać swoją zgodę
na kontynuację zbierania, wykorzystywania lub ujawniania informacji osobistych, proszę skontaktować się z
nami wysyłając e-mail do mstanek@ms-trade.eu

