
Przepisy ogólne 
ZSA „Recto et verso“ (zwana dalej „MS-coin-fair.com“ lub 
„Spółka“) szanuje i dba o ochronę i właściwe wykorzysta-
nie prywatnych danych konsumentów.

Polityka prywatności opisuje gromadzenie danych oso-
bowych klienta, ich przetwarzanie, wykorzystywanie na 
stronie internetowej MS-coin-fair.com oraz do procesów 
związanych ze świadczeniem usług użytkownikowi, iden-
tyfikacją i zaspokojeniem potrzeb, itp.

Przed uzyskaniem dostępu do witryny MS-coin-fair.com 
i świadczonych usług, należy zapoznać się z niniejszymi 
warunkami prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania 
dotyczące tej polityki prywatności, uprzejmie prosimy o 
kontakt pod adresem lub numerem telefonu podanym w 
sekcji „Kontakty“.

Jeśli zacząłeś korzystać z witryny Ms-coin-fair.com (odwie-
dzając witrynę MS-coin-fair.com i korzystając z usług tam 
dostarczanych), zgadzasz się na niniejszą Politykę prywat-
ności ms-coin-fair.com.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich produk-
tów, usług lub procesów na stronie internetowej MS-co-
in-fair.com. Polityka prywatności spółki dotyczy towarów 
lub usług świadczonych przez MS-coin-fair.com, a także 
dotyczy innych procesów komunikacji między Spółką 
i użytkownikiem, takich jak komunikacja na serwisach 
społecznościowych Facebook, Twitter itp. Środowisko 
interakcji Spółki z użytkownikiem jest podsumowane jako 
„przestrzeń“ MS-coin-fair.com.

Informujemy, że oprócz innych celów określonych w 
niniejszej polityce prywatności, dane osobowe będą wy-
korzystywane do realizacji zamówienia, niezależnie od 
tego, czy użytkownik zamawia usługi od partnerów firmy 
(przez MS-coin-fair.com), w tym przekazanie potrzebnych 
danych partnerom, w zakresie, w jakim niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia. Dane osobowe 
użytkownika mogą być również wykorzystywane do mar-
ketingu bezpośredniego lub do celów analizy biznesowej.

MS-coin-fair.com zastrzega sobie prawo do zmiany po-
lityki prywatności. Zmiany i / lub dodatki do niniejszych 
warunków prywatności zostaną przekazane poprzez 
publikację nowej Polityki prywatności na stronie interne-
towej MS-coin-fair.com. Zmiany obowiązują w dniu ich 
opublikowania.

MS-coin-fair.com może zawierać linki do stron interneto-
wych innych osób, firm lub organizacji. Spółka nie ponosi 
odpowiedzialności za zawartość takich witryn i / lub ich 
polityki prywatności, dlatego się zaleca zapoznać z od-
powiednimi zasadami dotyczącymi strony internetowej, 
politykami prywatności i innymi dokumentami przed 
przesłaniem własnej informacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszelkie prośby lub instrukcje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych, można przesłać do Spółki na adres 
e-mail wskazany w sekcji „Kontakty“ lub przekazując / 
wysyłając taką wiadomość na adres firmy podany w sekcji 
„Kontakty“.

Użycie poczty elektronicznej użytkownika  
Rejestrując się na stronie MS-coin-fair.com, subskrybując 
biuletyn informacyjny lub korzystając z innych wyma-
ganych usług, użytkownik musi podać poprawny adres 
e-mail i inne wymagane dane. Użytkownik ponosi pełną 
odpowiedzialność za dokładność dostarczonych danych.

Podany adres e-mail jest używany jako podstawowy śro-
dek komunikacji w celu dostarczenia zamówionego pro-
duktu (produktu lub usługi), informowania o istniejących 
ofertach, żądania informacji zwrotnej i innych itp. w celu 
świadczenia usług lepszej jakości.

E-mail i inne dane osobowe użytkownika nie będą ujaw-
niane stronom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi zgodę 
na udostępnienie danych osobowych lub te dane są po-
trzebne, aby usługa mogła zakończyć się powodzeniem. 
Informacja / dane mogą być również ujawniane, jeżeli 
jest to wymagane przez obowiązujące prawo (na przykład 
ujawnienie organom ścigania).

Anulowanie subskrypcji i odmówienie otrzymywa-
nia innej informacje na pocztę elektroniczną 
MS-coin-fair.com daje możliwość rezygnacji z biuletynów 
informacyjnych wysyłanych pocztą e-mail. Jednak, Spółka 
zastrzega sobie prawo do korzystania z poczty e-mail jako 
głównego narzędzia dla istotnych wiadomości lub nie-
zbędnych procesów (zakup towarów lub usług). Wszystkie 
biuletyny zawierają link na dole wiadomości, który po-
zwala Ci zrezygnować z subskrypcji tego typu wiadomości 
e-mail.

Wykorzystanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i 
numeru telefonu użytkownika 
Kupując MS-coin-fair.com usługę, użytkownik musi podać 
pełne imię i nazwisko. Jest to jeden ze sposobów zapobie-
gania nieporozumieniom, oszustwom, a także zapewnie-
niu bezpieczeństwa i wygody użytkownika. Ta Informacja 
jest przekazywana wyłącznie dla sprzedawcy, który do-
starcza towary lub usługi na podstawie opłaconej faktury. 
Sprzedający ma prawo do używania nazwy użytkownika w 
celu ustalenia autentyczności numeru zamówienia. Imię 
i nazwisko to informacja, którą należy podać w procesie 
płatności. Jest to niezbędny czynnik zapewniający spraw-
ny i niezawodny proces nabywania usług.

Zgadzając się na niniejszą Politykę Prywatności, użyt-
kownik zgadza się jednocześnie, aby jego imię, nazwisko, 
adres e-mail, numer telefonu były przetwarzane do celów 



analizy operacyjnej / marketingu bezpośredniego. Infor-
mujemy, że użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwa-
rzaniu danych osobowych. Prosimy o poinformowanie 
nas o tym na adres e-mail podany w sekcji „Kontakty“.

Zwracamy również uwagę, że Spółka daje prawo do wy-
rażenia sprzeciwu przeciw temu, że imię, nazwisko, adres 
e-mail, numer telefonu, adres IP, inne dane dotyczące, 
będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego. 
Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do 
celów marketingu bezpośredniego lub analizy działalno-
ści, poinformuj nas o tym na adres e-mail podany w sekcji 
„Kontakty“.

Spółka potwierdza, że dane osobowe, które przekazuje 
użytkownik, będą przetwarzane wyłącznie w celu prawi-
dłowego świadczenia usług, a także analizy biznesowej i 
marketingu bezpośredniego, chyba że w powyższy sposób 
użytkownik wyrazi niezgodę z przetwarzaniem danych do 
tych celów.

Wykorzystanie informacji finansowej użytkownika

Informacja finansowa użytkownika jest dostarczana w 
specjalnie zakodowanym, bezpiecznym formacie. Za-
pewnia to niezawodne i sprawdzone systemy płatności. 
Informacja finansowa użytkownika jest ściśle poufna i nie-
dostępna dla osób związanych z obszarem MS-coin-fair.
com. Spółka otrzymuje i widzi tylko informację związaną z 
rejestracją i zatwierdzeniem płatności.

Dane demograficzne użytkownika

MS-coin-fair.com może poprosić konsumentów o podanie 
informacji na temat ich płci, wykształcenia, działalności 
lub dochodów w celu osiągnięcia najwyższego poziomu 
jakości usług i zadowolenia klienta. Użytkownik nie jest 
zobowiązany do podania tej informacji.

Taka informacja jest wykorzystywana wyłącznie do utwo-
rzenia dużej wspólnej bazy danych, opartej na wynikach i 
analizach, z których są wyciągane odpowiednie wnioski.

Odpowiedzi tego typu użytkownika nie są rozpatrywane 
indywidualnie. Osoby trzecie otrzymają tylko zagregowa-
ną informację. Osoby trzecie nie będzie mieli okazji zo-
baczyć osobistych danych demograficznych konsumenta, 
chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę.

Wykorzystanie informacji otrzymanej od stron trze-
cich

MS-coin-fair.com może wykorzystywać informację od 
sprzedawców (dostawców) lub innych stron trzecich, aby 
lepiej identyfikować i spełniać potrzeby klientów. Infor-
macja ta może być używana wyłącznie w przestrzeni MS-
-coin-fair.com i tylko dla najważniejszych celów: poprawy 
jakości obsługi, właściwego zaopatrzenia w produkty, 
zaspokojenia potrzeb klientów.

Rozpowszechnianie informacji o ofertach 
MS-coin-fair.com zapewnia różne możliwości udostępnia-
nia informacji o ofertach. Spółka nie czyta ani nie utrzy-
muje tego rodzaju raportów z działalności. MS-Coin-fair.
com zastrzega sobie prawo do przechwytywania konsu-
menckich promocyjnych wiadomości jako faktów, aby 
zachęcić najbardziej aktywnych członków społeczności 
(rozpowszechniających najwięcej informacji).

Informacja techniczna użytkownika 
MS-coin-fair.com używa unikalnej metody linkowania w 
biuletynach. W ten sposób wiadomo, ile elektronicznych 
wiadomości zostały otwarte. Ta informacja jest istotna i 
używana tylko w przestrzeni MS-coin-fair.com.

Ze względów technicznych serwis MS-coin-fair.com może 
zapisywać dane adresów IP użytkowników. Informacja ta 
służy wyłącznie do zwiększenia efektywności technicznej 
strony internetowej, ujawnienia nielegalnych działań i nie 
ma wpływu na dane osobowe użytkowników i ich wyko-
rzystanie.

Zmiana danych osobowych użytkownika 
MS-coin-fair.com pozwala użytkownikom zalogować się 
do ich osobistego profilu oraz edytować dane osobowe. 
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za popraw-
ność poprawionych danych.

Bezpieczeństwo informacji 
Bezpieczeństwo informacji jest jednym z priorytetów MS-
-coin-fair.com. Zadowolenie klienta wiąże się z wygodą, 
bezpieczeństwem, które nieuchronnie wiąże się z bezpie-
czeństwem danych osobowych.

MS-coin-fair.com wykorzystuje najnowocześniejsze opro-
gramowanie, najbardziej zaufane technologie i rozwiąza-
nia do ochrony danych użytkowników. Jeśli masz pytania 
dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z 
nami.

Zapoznanie się z danymi 
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobo-
wych poprzez przesłanie dokumentu tożsamości. Prze-
ślemy żądane dane i informacje w ciągu 10 dni od daty 
otrzymania zapytania i daty identyfikacji.


