Kyäni Internet Privacy Policy-10.10-SV-EU

Kyäni sekretesspolicy

Kyäni, Inc., liksom dess dotterbolag (gemensamt Kyäni) och deras dotterbolag har tagit ställning för att
skydda våra distributörers och kunders privata uppgifter och de distributörer och kunder som genomför
transaktioner med Kyäni genom www.kyani.net (webbplatsen). Sekretesspolicyns villkor styr inhämtandet,
användningen, skyddet och röjandet när detta är tillämpligt av den information som Kyäni samlat in.
Genom att använda Kyänis webbplats ger du ditt specifika och oåterkalleliga godkännande av
sekretesspolicyns villkor.
Med undantag från det som anges här kommer Kyäni aldrig att röja någon personlig information som
inhämtats från distributörer eller kunder. Alla transaktioner som genomförs online med Kyäni
(webbaserade transaktioner) som involverar personlig information genomförs med hjälp av ett SSLprotokoll, vilket innebär att all information som skickas till webbplatsen är säker och skyddad från oönskat
avslöjande av tredje part.
Denna policy gäller endast för Kyänis webbplats och inte för eventuella tredjepartssidor varifrån
distributören eller kunden har anlänt till Kyänis webbplats eller länkats till från Kyänis webbplats.
Den information som inhämtats online klassas som antingen allmän eller personlig information. Allmän
information är sådan som rör generell webbplatsanvändning, exempelvis totalt antal besökare på sidan,
tiden besökarna stannar på platsen, etc. Personlig information är sådan som en enskild lämnar, vilket
omfattar information som inte är allmänt tillgänglig för allmänheten, såsom namn, adress, e-postadress,
hem- eller mobiltelefonnummer samt kredit- eller kontokortsinformation.
Kyäni kan använda olika metoder för att samla in, sammanställa och tolka data från den allmänna
informationen i syfte att analysera och förbättra webbplatsens prestanda och våra distributörers och
kunders onlineupplevelse. Kyäni förbehåller sig rätten att använda den allmänna informationen och till
och från dela med sig av denna information till tredje part enligt eget gottfinnande.
När du köper en produkt eller tjänst kommer du att bli ombedd att lämna viss personlig information. Vi får
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bara använda den informationen för att leverera produkten eller tjänsten till dig och även för att informera
dig om ytterligare eller nya produkter eller tjänster som skulle kunna intressera dig. Det är endast
godkänd personal från Kyäni som måste behandla din beställning eller förmedla kundtjänstärenden som
har tillgång till din personliga information. Sådan tillgång begränsas även till endast den information som
är nödvändig för att utföra sådana uppgifter.
Genom att använda webbplatsen erkänner och godkänner du att Kyäni kan samla in och använda både
den allmänna och den personliga informationen i enlighet med villkoren i denna säkerhetspolicy. Om du
inte har gett ditt medgivande eller om det krävs avgällande lag kommer Kyäni inte att röja din personliga
information för tredje part.
Kyäni säljer inte produkter eller tjänster till omyndiga personer. Om du är yngre än 18 år ska du inte
använda webbplatsen utan tillåtelse från en förälder eller vårdnadshavare. I enlighet med Children’s
Online Privacy Protection Act av 1998 (”COPPA”) kommer Kyäni inte att:
(1) Begära eller medvetet samla in personlig information från personer som är yngre än 13 år
(”barn”);
(2) Medvetet använda eller dela med sig av information från personer som är yngre än 13 år till
tredje part;
(3) Ge barn möjligheten att publicera inlägg eller på annat sätt distribuera personlig information;
eller
(4) Locka barn med löften om särskilda spel, vinster eller andra aktiviteter för att de ska lämna ut
personlig information.
Kyäni förbehåller sig rätten att upphäva varje transaktion som startats av någon som använder Kyänis
webbplats och är yngre än 18 år.
Kyäni ger inga garantier, varken uttryckliga eller antydda, angående säkerhetspolicyns förmåga att hindra
oriktig eller oönskad användning av den personliga informationen. Kyäni kommer inte hållas ansvarigt för
några faktiska eller indirekta skador som kan uppstå genom brott mot denna policy, alla oauktoriserade
intrång mot Kyänis webbplatsserver av oauktoriserade parter eller på grund av mjukvarufel eller tekniska
fel. För att hjälpa Kyäni skydda din information är det viktigt att du inte delar med dig av inloggning eller
lösenord till någon annan individ eller part.
Kyäni har som mål att skydda ditt privatliv och all den personliga information som lämnas på denna
webbplats kommer att samlas in, behandlas, lagras, yppas och förfogas över i enlighet med amerikansk
lagstiftning. Om du inte är amerikansk användare godkänner du att vi kan samla in och använda din
personliga information och förmedla den till andra parter enligt denna policy. Till och från kan sådan

2

Kyäni Internet Privacy Policy-10.10-SV-EU

information lagras på servrar eller utlämnas till individer eller parter som befinner sig utanför din
jurisdiktion. Användningen av webbplatsen och den allmänna och den personliga informationen ska
styras uteslutande av amerikansk lagstiftning, oavsett var du bor. Genom att använda webbplatsen och
godkänna villkoren i denna policy erkänner du att du har läst policyn, förstår den och godkänner dess
villkor och även godkänner överförandet av sådan information utanför din jurisdiktion. Om du inte
godkänner villkoren i denna policy ber vi dig att inte använda webbplatsen.
Av den händelse Kyänis webbplats tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats kommer den
säkerhetspolicy som gäller på den platsen att gälla. Kyäni ger inga garantier i fråga om insamlande,
användning eller spridning av din information från tredje parts webbplats och frånsäger sig uttryckligen allt
ansvar för varje sådan insamling, användning eller spridning.
Kyäni förbehåller sig rätten att ändra denna policy enligt eget gottfinnande. Alla uppdateringar av policyn
kommer att anslås på webbplatsen och Kyäni BackOffice i samband med utfärdandet. Utgivningsdatumet
för den nuvarande versionen av denna policy är 15 oktober 2010.

3

