POLITYKA PRYWATNO CI
1. Polityka prywatno ci
1.1. Czytaj c, przegl daj c czy kupuj c przez Internetowy Sklep Szachowy (zwany dalej Sklepem)
akceptujesz niniejsze zasady zawarte w Polityce Prywatno ci znajduj cej si na stronie Polityka
Prywatno ci
1.2. Grzegorz Mi ta jako wła ciciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce
Prywatno ci. Ka d osob wykorzystuj c w jakikolwiek sposób Sklep obowi zuje aktualna Polityka
Prywatno ci.
1.3. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływaj na podstawow zasad : nie sprzedajemy i nie
udost pniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i u ytkowników Sklepu.
1.4. Je li nie zgadzasz si z Polityka Prywatno ci, prosz nie odwiedza Sklepu.

2. Dane osobowe
2.1. W czasie korzystania ze Sklepu mo esz zosta poproszony o podanie swoich danych osobowych
i adresu e-mail. (np. podczas wypełniania formularza zamówienia).
2.2. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynno , której te dane dotyczyły.
2.3. Uzyskane w ten sposób dane s dodawane do naszej listy mailingowej.
2.4. Imi pozwala nam zwraca si do internatów - potencjalnych klientów po imieniu.

3. Niezapowiedziane Wiadomo ci
3.1. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomo ci osobom, których dane
kontaktowe uzyskamy dzi ki działalno ci zwi zanej ze Sklepem.
3.2. Pod tym okre leniem rozumiemy informacje odnosz ce si bezpo rednio do Sklepu (np. zmiany,
wewn trzne promocje), niekomercyjne listy (np. yczenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste
itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez sponsora wspieraj cego Sklep.
3.3. Informacje komercyjne s filtrowane w stopniu, w jakim jest to mo liwe, ograniczana jest ich
obj to i wysyłane s sporadycznie - nie cz ciej ni raz na dwa tygodnie.

4. Partnerzy
4.1. Polityka Prywatno ci nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane s na stronach
Sklepu.
4.2. W przypadku pyta jeste my do dyspozycji pod adresem pocztowym: grzegorz@szachy.ostroda.pl
lub agentmista@wp.pl

5. Wył czenie Odpowiedzialno ci
5.1. Sklep nie bierze na siebie odpowiedzialno ci za zamieszczone reklamy.
5.2. Kupuj cy powinien by ostro ny odpowiadaj c na reklam , b d wysyłaj c pieni dze.
5.3. Przykładamy du wag do tego, aby reklamodawcy, którzy publikuj tu swoje reklamy byli
wiarygodni, ale nie mo emy odpowiada za ich czyny.
5.4. Dane adresowe jak i szczegóły oferty ka dego reklamodawcy mo na uzna za pewne tylko w
momencie publikacji.
Grzegorz Mi ta
Wła ciciel sklepu

