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Polityka Prywatności
Kannaway
Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Zależy nam, aby Twoje doświadczenia w Internecie były tak
przyjemne i satysfakcjonujące, jak tylko możliwe, i chcemy, abyś korzystał/a z szerokiej gamy informacji,
narzędzi i możliwości, jakie oferuje Internet, z pełnym zaufaniem.
Stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności Kannaway, aby zademonstrować nasze silne zaangażowanie
w ochronę prywatności i bezpieczeństwa. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Kannaway
zbiera informacje od wszystkich użytkowników końcowych naszych usług internetowych (“Usługi”), takich
jak ci, którzy uzyskują dostęp do niektórych z naszych usług, ale nie posiadają kont (“Goście”), jak również
tych, którzy mogą kupować Produkty i/lub płacić miesięczną opłatę za Usługę (“Członkowie”). Niniejsza
polityka opisuje również, co robimy z informacjami, które gromadzimy oraz możliwości wyboru, jakie
przysługują Gościom i Członkom w kwestii gromadzenia i wykorzystywania takich informacji. Prosimy
o dokładne zapoznanie się z poniższą Polityką Prywatności.

Dane osobowe zbierane przez Kannaway i sposoby ich
wykorzystywania
Wprowadzenie
Kannaway na różne sposoby zbiera informacje od Gości i Członków, którzy uzyskują dostęp do różnych
elementów naszych Usług i całej sieci stron internetowych dostępnych za pośrednictwem naszych Usług.
Używamy tych informacji przede wszystkim w celu zapewnienia użytkownikom spersonalizowanych
doświadczeń podczas korzystania z naszych Produktów i Usług, i zasadniczo nie udostępniamy tych informacji stronom trzecim. Możemy jednak udostępniać zebrane dane osobowe, jeśli otrzymaliśmy uprzednio zgodę Użytkownika lub w bardzo szczególnych okolicznościach, np. gdy uważamy, że takie działanie
stanowi wymóg prawny lub w innych szczególnych przypadkach opisanych poniżej.

Odwiedzaj naszą stronę anonimowo
Możesz odwiedzać naszą stronę anonimowo, choć za każdym razem, gdy na nią wchodzisz, Twoja
przeglądarka internetowa wysyła standardowo do naszego serwera internetowego następujące dane: datę
i godzinę dostępu, adres IP nadawcy, poszukiwany materiał, metodę http oraz nagłówek http user agent.
Nasz serwer internetowy przechowuje te dane oddzielnie od innych informacji; nie jesteśmy w stanie
przyporządkować tych danych do konkretnej osoby. Po anonimowej analizie do celów statystycznych dane
te są natychmiast usuwane.

Rejestracja
Członkowie mogą być poproszeni o podanie pewnych danych osobowych, kiedy rejestrują się by korzystać
z naszych Produktów lub Usług, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, informacje rozliczeniowe
(takie jak numer karty kredytowej), oraz typ komputera osobistego używanego do uzyskania dostępu do
Usług. Gromadzone dane osobowe.
Członków podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do zarządzania kontem każdego Członka (np. do
celów rozliczeniowych). Informacje te nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że wyraźnie zaznaczono
inaczej lub w szczególnych okolicznościach.
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KANNAWAY wykorzystuje przekazane dane osobowe (np. tytuł, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer
telefonu, numer faksu, dane do przelewu) bez konieczności uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody, zgodnie
z postanowieniami niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu
realizacji umowy.
Jednakże, w przypadkach, gdy Kannaway i partner firmy wspólnie promują nasze Usługi, możemy przekazać partnerowi pewne dane osobowe, takie jak nazwisko, adres i nazwa użytkownika osób, które zarejestrowały się do korzystania z naszych Usług w wyniku wspólnej promocji, wyłącznie w celu umożliwienia
nam i partnerowi dokonania oceny wyników promocji.
W takim przypadku dane osobowe nie mogą być wykorzystywane przez partnera do żadnych innych celów.
Możemy również generować profile nieidentyfikujące i zbiorcze na podstawie danych osobowych podanych
przez Członków podczas rejestracji (takich jak łączna liczba Członków, ale nie ich nazwiska). Jak wyjaśniono
bardziej szczegółowo poniżej, możemy wykorzystać te zbiorcze i nieidentyfikujące informacje do sprzedaży
reklam, które pojawiają się w Usługach.

Partnerzy i Sponsorzy Kannaway
Niektóre produkty i usługi mogą być oferowane Gościom i Członkom we współpracy z podmiotem
stowarzyszonym, niezależnym wykonawcą, sprzedawcą lub partnerem niepowiązanym. Aby zapewnić
Gościom i Członkom niektóre z tych produktów i usług, partner może wymagać gromadzenia i przechowywania danych osobowych. W takich przypadkach Użytkownik zostanie powiadomiony, zanim takie dane
zostaną zebrane lub przekazane i może zdecydować, że nie zamierza korzystać z danej usługi lub funkcji.
Dodatkowo, nasi partnerzy mogą posiadać reklamy lub strony internetowe pod wspólną marką, które są
współsponsorowane przez podmiot stowarzyszony, niezależnego sprzedawcę kontrahenta lub partnera
niestowarzyszonego. Kannaway może udostępniać takim partnerom nieidentyfikujące i zbiorcze
informacje (z wyjątkiem opisanych powyżej), ale nie dane osobowe, w celu administrowania produktami
lub usługami oferowanymi pod wspólną marką.

Reklamy online
Kannaway może wyświetlać nasze reklamy online. W takich przypadkach udostępniamy takim reklamodawcom zbiorcze i nieidentyfikujące informacje dotyczące naszych Gości i Członków, zebrane w procesie
rejestracji, jak również poprzez ankiety online i promocje.
Ponadto, w niektórych przypadkach, wykorzystujemy te zbiorcze i nieidentyfikujące informacje w celu
dostarczania dopasowanych reklam lub realizacji wspólnych przedsięwzięć. Na przykład, reklamodawca
lub spółka joint venture informuje nas o typie odbiorców, do jakich chce dotrzeć i przedstawia nam reklamę
dostosowaną do tej grupy odbiorców. W oparciu o zebrane przez nas informacje zbiorcze i nieidentyfikujące, możemy następnie wyświetlić lub wysłać reklamę do docelowej grupy odbiorców. Kannaway nie
udostęp-nia danych osobowych o swoich.

Odpowiedzi na pytania e-mailowe
Kiedy Goście lub Członkowie wysyłają zapytania do Kannaway pocztą elektroniczną, zwrotny adres e-mail
jest wykorzystywany do udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie mailowe. Kannaway nie wykorzystuje zwrotnego adresu e-mail do żadnych innych celów i nie udostępnia zwrotnego adresu e-mail żadnej
stronie trzeciej.

WWW.KANNAWAY.COM
+48 22 299 82 00

POLITYKA PRYWATNOŚCI
KANNAWAY

STRONA 3

Dobrowolne sondaże konsumenckie
Okresowo możemy przeprowadzać zarówno ankiety biznesowe, jak i ankiety dla klientów indywidualnych.
Zachęcamy naszych klientów do udziału w tych ankietach, ponieważ dostarczają nam one ważnych
informacji, dzięki którym możemy udoskonalać rodzaje oferowanych produktów i usług oraz sposób, w jaki
Ci je dostarczamy. Twoje dane osobowe i odpowiedzi pozostaną ściśle poufne, nawet jeśli ankieta jest
przeprowadzana przez stronę trzecią. Udział w naszych ankietach konsumenckich jest dobrowolny.
Możemy wykorzystywać informacje otrzymane od osób odpowiadających na nasze ankiety konsumenckie
i zestawiać je (lub agregować) z odpowiedziami, które mogliśmy uzyskać od innych klientów, aby
opracować szersze, ogólne odpowiedzi na pytania ankietowe (takie jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania,
zainteresowania, wykształcenie, zatrudnienie, branża lub inne dane demograficzne). Następnie
wykorzystujemy te zbiorcze informacje do poprawy jakości naszych usług świadczonych na rzecz
Użytkownika oraz do opracowywania nowych usług i produktów. Te zbiorcze, niespersonalizowane
informacje mogą być udostępniane stronom trzecim.

Przypadki szczególne
Polityka Kannaway zakłada niewykorzystywanie ani nieudostępnianie danych osobowych Gości i Członków
w sposób niepowiązany z opisanym powyżej, bez umożliwienia Użytkownikowi rezygnacji lub w inny sposób zakazania tego typu niepowiązanego wykorzystania jego danych.
Możemy jednak ujawnić dane osobowe Gości lub Członków, a także informacje dotyczące korzystania
przez Użytkownika z Usług lub Witryn internetowych dostępnych za pośrednictwem naszych Usług,
z dowolnego powodu, jeśli według naszego wyłącznego uznania stwierdzimy, że jest to działanie
uzasadnione. Dotyczy to m.in.: agencji kredytowych, agencji windykacyjnych, agencji baz danych
sprzedawców, organów ścigania, a także w celu spełnienia wymogów prawa, takich jak amerykańskie
ustawy Electronic Communications Privacy Act, Child Online Privacy Act, przepisów prawa lub
przedstawionego przez władze państwowe lub organy prawa żądań dotyczących udostępnienia takich
informacji; w celu ujawnienia informacji niezbędn-ych do zidentyfikowania, skontaktowania się lub
podjęcia działań prawnych przeciwko osobie, która może naruszać naszą Zasady Dopuszczalnego
Użytkowania, Warunki Korzystania z Usług lub inne zasady dotyczące użytkowników; w celu prawidłowego
funkcjonowania Usług; lub w celu ochrony Kannaway i naszych Członków.

Pliki “Cookies” (ciasteczka) i sposób wykorzystywania ich przez
Kannaway
Plik “cookie” to niewielki plik danych, który może zostać umieszczony na dysku twardym Użytkownika
podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Kannaway może używać plików cookie do zbierania,
przechowywania, a czasem śledzenia informacji dla celów statystycznych w celu ulepszania oferowanych
przez nas produktów i usług oraz w celu zarządzania naszymi sieciami telekomunikacyjnymi.
Jeśli jesteś Gościem lub Członkiem, możemy używać plików cookie do zapisywania naszych ustawień oraz
do świadczenia usług spersonalizowanych. Te pliki cookie nie umożliwiają osobom trzecim dostępu do
jakichkolwiek informacji o kliencie. Ponadto, należy pamiętać, że w przypadku odwiedzania innych stron
internetowych, na których wymagane jest zalogowanie się lub które są konfigurowalne, może być
wymagane zaakceptowanie plików cookie. Istniejące pliki cookie można usunąć za pomocą interfejsu
konfiguracyjnego swojej przeglądarki.
Reklamodawcy i partnerzy mogą również używać własnych plików cookie. Nie kontrolujemy wykorzystania
tych plików cookie ikategorycznie zrzekamy się odpowiedzialności za informacje zebrane za ich
pośrednictwem.
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Informacje analityczne
Informacja analityczna jest integralną częścią procesu podejmowania decyzji. Łączy ona wszystkie dane łatwo dostępne dla organizacji w celu podjęcia ważnych decyzji. Surowe dane są w ramach analizy poddawane obróbce tak, aby były one użyteczne dla organizacji w określony sposób. Informacje analityczne mogą
być pierwszym krokiem do opracowania jednego z wielu narzędzi analitycznych, które organizacja
wykorzystuje do podejmowania decyzji. Niektóre z narzędzi analitycznych, które wykorzystują takie
informacje to:
• Analiza grupowa: Ten rodzaj analizy jest zazwyczaj stosowany w marketingu. Wykorzystuje ona dane
takie jak informacje o klientach, i analizuje je tak, aby można było podzielić i pogrupować te, które są
podobne i utrzymywać je jak najbliżej siebie i odwrotnie - utrzymuje te, które się różnią tak daleko od
siebie jak to możliwe.

•

•

Analiza Koszyka Rynkowego: Analizuje informacje z witryn internetowych i koszyków zakupowych
opracowując je tak, aby można było je wykorzystać w celu uzyskania wiedzy o tendencjach zakupowych wśród klientów i ich zachowaniach. Umożliwia to próbę przewidzenia jakie mogą być ich
przyszłe zachowania. Informacje takie mogą okazać się cenne, ponieważ można je wykorzystać do
prognozowania jak dużych zapasów będzie (lub nie będzie) potrzebować organizacja.
Personalizacja: Może przypominać trochę Analizę Koszyka Rynkowego, jednak głównie zajmuje się
zachowaniami w Internecie i wykorzystuje informacje uzyskane od klienta online, aby dowiedzieć się,
co dany klient lubi. Dzięki temu można później zaoferować mu podobne produkty w ramach ewentualnego cross-sellingu lub up-sellingu większej ilości produktów firmy lub organizacji. To może być
przydatne, ponieważ w oczywisty sposób generuje większe przychody dla firmy lub organizacji, jeśli
może doprowadzić do zwiększenia sprzedaży jej produktów.

Zobowiązanie Kannaway do Ochrony Prywatności Dzieci
Ochrona prywatności dzieci jest dla nas szczególnie ważna. Naszą zasadą jest przestrzeganie ustawy
o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Children’s Online Privacy Protection Act) z 1998 r. i wszystkich
innych obowiązujących przepisów. W związku z tym, ograniczamy dostępność naszej Strony internetowej
do osób, które ukończyły osiemnaście lat.

Zakupy Online
Na niektórych stronach internetowych można dokonać zakupu produktów i usług lub zarejestrować się
w celu otrzymywania materiałów, takich jak newsletter, katalog lub ogłoszenia o nowych produktach
i usługach. W wielu przypadkach użytkownik może zostać poproszony o podanie informacji kontaktowych,
takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz dane karty kredytowej/debetowej.
W przypadku realizacji zamówienia dla innej osoby, np. zamówienia prezentu online wysyłanego bezpośrednio do odbiorcy, użytkownik może zostać poproszony o podanie danych odbiorcy, takich jak imię
i nazwisko, adres i numer telefonu odbiorcy. Kannaway nie ma kontroli nad wykorzystaniem przez osoby
trzecie danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas składania takiego zamówienia. Prosimy
o zachowanie ostrożności podczas takich działań.
Jeśli Użytkownik zamawia usługi lub produkty bezpośrednio w Kannaway, podane przez niego dane
osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji tego zamówienia. Nie udostępniamy tych informacji
stronom zewnętrznym, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do realizacji zamówienia.
ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, UŻYTKOWNIK MUSI MIEĆ
UKOŃCZONE OSIEMNAŚCIE (18) LAT. JEŚLI NIE MASZ UKOŃCZONYCH OSIEMNASTU LAT, NIE WOLNO CI
KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU. ZE WZGLĘDU NA
OGRANICZENIA WIEKOWE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY, ŻADNE INFORMACJE
UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY NIE PODLEGAJĄ USTAWY O OCHRONIE
PRYWATNOŚCI DZIECI W INTERNECIE (COPA) I NIE JEST ONA MONITOROWANA JAKO TAKA.
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Fora Publiczne
Należy pamiętać, że wszelkie informacje, które możesz ujawnić w Katalogu Członków lub innych publicznych obszarach naszych stron internetowych lub w Internecie, stają się informacjami publicznymi. Należy
zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu danych osobowych w tego typu przestrzeni
publicznej.

Zobowiązanie Kannaway do ochrony bezpieczeństwa danych
Usługi i strony internetowe, które sponsorujemy, mają wdrożone środki bezpieczeństwa w celu ochrony
przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmienianiem informacji znajdujących się pod naszą kontrolą.
Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo naszej sieci i systemów,
nie możemy zagwarantować, że nasze środki bezpieczeństwa uniemożliwią osobom trzecim “hakerom”
z nielegalne uzyskanie tych informacji.

Ochrona danych i usuwanie danych osobowych
Możesz poprosić o szczegółowe informacje dotyczące Twoich danych osobowych, które posiadamy. Przedsiębiorca ma prawo w każdej chwili zażądać udzielenia bezpłatnej informacji o swoich danych, jak również
zmiany, zablokowania lub usunięcia swoich danych (również bezpłatnie), o ile nie zagraża to realizacji
umowy przez KANNAWAY. Jeżeli Przedsiębiorca chciałby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania jego danych osobowych lub usunięcia, zablokowania lub zmiany danych osoby zainteresowanej,
wsparcie można uzyskać uzyskać za pośrednictwem adresu e-mail lub adresu pocztowego podanego
w niniejszej sekcji.
Dane osobowe będą zbierane tylko wtedy, gdy Przedsiębiorca przekaże je dobrowolnie w ramach procesu
składania zamówienia lub rejestracji. KANNAWAY wykorzystuje przekazane dane osobowe (np. tytuł, imię
i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, dane do przelewu), wyłącznie w celu
realizacji umowy. Jeśli chciałbyś otrzymać kopię informacji, które przechowujemy w naszych systemach
na Twój temat, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: Compliance@kannaway.com lub
napisać do naszego Biura Firmy na adres: Kannaway Sp. z o. o., Bukowa 2, 08-850 Szeligi, Polska. Jeśli
uważasz, że ja-kiekolwiek informacje, które przechowujemy są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy
o jak najszybsze napisanie do nas lub wysłanie wiadomości e-mail. Niezwłocznie poprawimy wszelkie
informacje, które okażą się nieprawidłowe. W każdej chwili możesz poprosić nas o usunięcie informacji,
które posiadamy na Twój temat pisząc lub wysyłając do nas e-mail lub poprzez telefon do Działu Obsługi
Klienta pod numer +48 22 299 82 00.

Zmiany danych osobowych
Członkowie Kannaway zobowiązani są do informowania Kannaway o wszelkich zmianach dotyczących ich
danych, w szczególności o zmianie miejsca zamieszkania, zmianie nazwiska, zmianie adresu e-mail.
Kannaway nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania błędnych danych.

Gdzie kierować pytania dotyczące naszej polityki prywatności
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub praktyk w niej opisanych,
możesz się z nami skontaktować. Dane kontaktowe podane są na tej stronie internetowej.
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Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności
Kannaway zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności,
naszej Umowy o Warunkach Użytkowania, naszych Zasad i Procedur oraz innych naszych regulaminów
i umów w dowolnym czasie i w dowolny sposób, poprzez aktualizację niniejszego wpisu.

Zrzeczenie odpowiedzialności w związku z tłumaczeniami na
inne języki
Tłumaczenia niniejszej Polityki Prywatności na inne języki są przygotowywane przez tłumaczy zewnętrznych. Kannaway dokłada uzasadnionych starań w celu zapewnienia dokładnych tłumaczeń, jednak żadne
tłumaczenie nie jest doskonałe i nie może zastępować oficjalnej angielskiej wersji tekstu. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutków prawnych dla celów zgodności
lub egzekwowania obowiązujących przepisów. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące dokładności informacji przedstawionych w przetłumaczonej wersji, prosimy o zapoznanie się z wersją angielską,
która jest wersją oficjalną niniejszego dokumentu.

Transfer danych
Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy żadnych danych osobowych Użytkownika z wyjątkiem sytuacji
opisanych w niniejszej Polityce Prywatności Kannaway. Niektóre produkty i usługi mogą być oferowane
Gościom i Członkom we współpracy ze spółką powiązaną, niezależnym kontrahentem lub partnerem
niestowarzyszonym. W celu zapewnienia niektórych z tych produktów i usług Gościom i Członkom,
podmiot stowarzyszony może być zmuszony do gromadzenia i zarządzania danymi osobowymi. W takich
przypadkach Użytkownik zostanie powiadomiony, zanim takie dane zostaną zebrane lub przekazane. Nie
możesz korzystać z tej konkretnej usługi lub funkcji.
Ponadto, nasi partnerzy mogą posiadać reklamy pod wspólną marką lub strony internetowe, które są
wspierane przez partnera stowarzyszonego, niezależnego kontrahenta lub partnera niestowarzyszonego.
Kan-naway może udostępniać tym partnerom informacje nieidentyfikujące i zbiorcze (inne niż opisane
powyżej), ale nie dane osobowe, w celu administrowania produktami lub usługami oferowanymi pod
wspólną marką. Nie upoważniamy naszych dostawców usług do wykorzystywania lub ujawniania
informacji, chyba że jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub przestrzegania
wymogów prawnych.
Jeśli jesteś posiadaczem konta Kannaway, będziemy również udostępniać Twoje dane osobowe organizacji
sprzedażowej (w tym Przedsiębiorcom upline i downline) w celu zarządzania sprzedażą, ułatwienia dystrybucji produktów Kannaway, a także innym właścicielom kont Kannaway w celu dostarczania raportów na
temat aktywności.
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