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KYÄNI – INTERNETOWA POLITYKA
PRYWATNOŚCI
Kyäni, Inc. oraz spółki z nią stowarzyszone (łącznie Kyäni) oraz podmioty z nią powiązane angażują
się w ochronę prywatności naszych Dystrybutorów i Klientów, a także w ochronę prywatności naszych
Dystrybutorów i Klientów, którzy zawierają transakcje z Kyäni poprzez www.kyani.net (Witryna).
Warunki niniejszej Polityki Prywatności regulują zbieranie, ochronę i w odpowiednich sytuacjach także
ujawnianie informacji zbieranych przez Kyäni. Korzystając z Witryny Kyäni udzielają Państwo
konkretnej i nieodwołalnej zgody na warunki niniejszej Polityki Prywatności.

Z wyjątkiem sytuacji wskazanych w tym dokumencie Kyäni nie ujawni żadnych Danych Osobowych
zebranych od jej Dystrybutorów i Klientów. Wszystkie transakcje zawierane z Kyäni przez Internet
(transakcje internetowe) wiążące się z przekazywaniem Danych Osobowych są realizowane z
wykorzystaniem protokołu szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL), co oznacza, że wszystkie
informacje przesyłane na witrynę są bezpieczne i chronione przed przypadkowym ujawnieniem
osobom trzecim.

Niniejsza polityka ma zastosowanie wyłącznie do Witryny Kyäni i nie dotyczy witryn osób trzecich, na
które Dystrybutor czy Klient przeszedł z Witryny Kyäni lub do której prowadzi link z Witryny Kyäni.

Zbierane online informacje dzielą się na dwie kategorie Informacje Ogólne i Dane Osobowe.
Informacje Ogólne to takie, które dotyczą ogólnego korzystania z witryny, jak np. łączna liczba
odwiedzających na witrynie, czas przez jaki odwiedzający pozostają na witrynie, itd. Dane Osobowe to
informacje podawane przez daną osobę, a które nie są ogólnie dostępne dla ogółu społeczeństwa, jak
np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres zamieszkania czy też numer telefonu bądź dane karty
kredytowej.
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Kyäni może korzystać z różnych metod zbierania, gromadzenia i interpretowania danych z kategorii
Informacji Ogólnych celem analizowania i poprawy działania Witryny i internetowych wrażeń naszych
Dystrybutorów i Klientów. Kyäni zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Informacji Ogólnych, a
niekiedy także do udostępniania Informacji Ogólnych osobom trzecim, zgodnie z jej wyłącznym
uznaniem.

Przy zakupie produktu lub usługi zostaną Państwo poproszeni o podanie pewnych Danych
Osobowych. Możemy użyć tych informacji w celu zapewnienia im produktu lub usługi, a także
powiadomienia ich o dodatkowych bądź nowych produktach lub usługach, które mogą Państwa
zainteresować. Jedyni członkowie personelu Kyäni, którzy będą mieli dostęp do Państwa Danych
Osobowych to ci, którzy potrzebują takiego dostępu celem przetwarzania i realizacji ich zamówienia
lub zapewnienia im obsługi klienta. Dostęp taki będzie ograniczony wyłącznie do tych przedmiotów lub
informacji, które są rozsądnie niezbędne do realizacji takich zadań lub usług. Dodatkowo, niektóre z
Państwa danych osobowych będą dostępne dla jednego lub więcej dystrybutorów, którzy Państwa
zgłosili, oraz ich i Państwa dystrybutorów nadrzędnych, Państwa dystrybutorów podrzędnych oraz
dystrybutorów w Państwa drzewie sponsorów lub do których drzewa sponsorów Państwo należą.

Korzystając z tej Witryny przyznają Państwo i godzą się, że Kyäni może zbierać i wykorzystywać
Informacje Ogólne i Dane Osobowe zgodnie z warunkami niniejszej Polityki. Bez wyrażonej przez
Państwa zgody Kyäni nie ujawni ich Danych Osobowych osobom trzecim, chyba że będzie do tego
zobowiązane prawem.

Kyäni nie sprzedaje produktów ani usług osobom niepełnoletnim. Jeżeli nie ukończyli Państwo jeszcze
18 lat, nie wolno im korzystać z Witryny bez zgody rodzica lub opiekuna. Zgodnie z Ustawą z 1998 r. o
ochronie online prywatności dzieci (ang. Children's Online Privacy Protection Act – COPPA), Kyäni nie
1. Prosi ani świadomie nie zbiera Danych Osobowych osób poniżej 13 roku życia („Dzieci”),
2. Wykorzystuje świadomie ani nie udostępnia osobom trzecim Danych Osobowych osób
poniżej 13 roku życia.
3. Daje Dzieciom możliwości publikowania lub innego dystrybuowania Danych Osobowych,
a także nie
4. Zachęca Dzieci perspektywą wygranej w specjalnej grze, ani w inny sposób do
ujawniania ich Danych Osobowych.
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Kyäni zastrzega sobie prawo do anulowania każdej transakcji nawiązanej poprzez Witrynę Kyäni,
zawartej z osobą poniżej 18 roku życia.

Kyäni nie udziela gwarancji wyraźnych ani domniemanych na to, że niniejsza Polityka zapobiegnie
niewłaściwemu lub niechcianemu ujawnieniu Danych Osobowych. Kyäni nie będzie odpowiedzialna za
faktyczne ani wtórne szkody wynikające z naruszenia tej Polityki, nieuprawnionego włamania do
serwera Kyäni przez nieupoważnioną osobę lub na skutek błędu lub nieprawidłowego działania
oprogramowania. Dla pomagania Kyäni w ochronie Państwa informacji, krytyczne znaczenie ma to by
nie udostępniali Państwo swojego loginu ani hasła innym osobom ani organizacjom.

Kyäni jest zaangażowana w ochronę Państwa prywatności i wszystkie Dane Osobowe przesyłane na
tę Witrynę, będą zbierane, przetwarzane, przechowywane, ujawniane i usuwane zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa USA. Jeżeli są Państwo użytkownikiem spoza USA, potwierdzają i
godzą się, że możemy zbierać i wykorzystywać ich Dane Osobowe i ujawniać je innym podmiotom, w
zakresie dopuszczanym przez ten dokument. Niekiedy informacje takie mogą być przechowywane na
serwerach lub ujawniane osobom lub podmiotom spoza obszaru jurysdykcji właściwej dla Państwa
miejsca zamieszkania. Ujawnienie może nastąpić poza jurysdykcją Państwa miejsca zamieszkania.
Używanie Witryny oraz Informacji Ogólnych i Danych Osobowych będzie podlegać wyłącznie prawu
USA, niezależnie od tego skąd Państwo są. Używając Witryny i godząc się na warunki niniejszej
Polityki przyznają Państwo, że przeczytali niniejszą Politykę, zrozumieli ją, godzą się na jej warunki i
godzą się na przesyłanie Państwa informacji poza obszar jurysdykcji właściwej dla ich miejsca
zamieszkania. Jeśli nie godzą się Państwo z warunkami niniejszej Polityki prosimy nie korzystać z
Witryny.

Jeżeli Witryna Kyäni zawiera link do witryny należącej do osoby trzeciej, zastosowanie będą miały
warunki polityki prywatności owej witryny. Kyäni nie udziela gwarancji ani zapewnień co do zbierania,
używania i dystrybuowania danych przekazywanych na witrynie osoby trzeciej, co więcej wyraźnie
wyłącza swoją odpowiedzialność w zakresie takiego zbierania, używania i ujawniania.

Kyäni zastrzega sobie prawo do zmieniania od czasu do czasu postanowień niniejszej Polityki według
swego wyłącznego uznania. Wszystkie wprowadzone zmiany w Polityce będą publikowane na
Witrynie i dostępne w Administracji. Data wejścia w życie obecnej wersji tej Polityki to 15 października
2010 r.

