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Lifestyles szanuje Twoje prawo do prywatności oraz chroni Twoje Dane Osobowe, kiedy przeglądasz stronę 
www.lifestyles.net i/lub inne strony lokalnych biur Lifestyles. Ze względu na ten fakt, chcemy Cię 
poinformować, w jaki sposób możemy zgromadzić Twoje dane w chwili, kiedy korzystasz z naszych stron, jak 
Twoje dane są używane i przechowywane oraz w jaki sposób możesz swoje dane uaktualnić czy zmienić. 
Lifestyles działa zgodnie z Aktem Prawnym Rządu kanadyjskiego FIPPA -   Freedom of Information and 
Protection of Privacy Act.  

Zbieranie Danych Osobowych 

Lifestyles zbiera Twoje dane jeśli:  
• Dokonujesz zakupów poprzez stronę internetową;  
• Chcesz otrzymywać e-maile z Lifestyles;  
• Chcesz, aby lokalny dystrybutor, lub lokalne biuro skontaktowało się z Tobą  
• Wysyłasz do nas pytania czy sugestie 

Aby zrealizować Twoje zamówienie on-line, podpisać umowę dystrybutorską on-line lub wysłać Ci e-mail z 
informacjami Lifestyles zbiera Twoje dane, takie jak imię i nazwisko, adres, telefon oraz może również zbierać 
inne, opcjonalne dane demograficzne – takie jak data urodzenia i płeć. Aby dokonać zakupów produktów 
Lifestyles poprzez nasze strony, zbieramy też informację o Twojej karcie kredytowej oraz adresie dostawy – 
dane te są odpowiednio chronione i zabezpieczone.  

Używanie Danych Osobowych 

Informacje osobiste, które dostarczyłeś nam w chwili odwiedzania stron internetowych Lifestyles lub w wyniku 
otrzymania komunikacji e-mailowej używane są do identyfikacji Twojej osoby oraz dostarczenia Ci żądanych 
informacji. Może to zawierać się w: informacje na temat produktów, Lifestyles, informacje o możliwościach 
biznesowych, lokalnych promocjach i wydarzeniach lub innych funkcji strony www. Numery kart kredytowych i 
informacje o adresie wysyłki używane są tylko i wyłącznie do realizacji Twojego zamówienia oraz związanej z 
tym faktem komunikacji. Ankiety i maile z sugestiami używane są do ulepszania i rozwoju, zarówno stron 
www jak i pozostałych usług oferowanych przez Lifestyles.  

Bezpieczeństwo Danych Osobowych 

Lifestyles działa w oparciu o zabezpieczone sieci zgodnie z przyjętymi ogólnoświatowymi standardami. 
Procesy przesyłania i autoryzacji danych przebiegają w oparciu o bezpieczne połączenia szyfrowane SSL. 
Dane traktowane są zawsze jako poufne i nie są przekazywane/udostępniane nieautoryzowanemu 
personelowi firmy i jej oddziałów. Jedynie odpowiednio wyszkoleni pracownicy posiadają dostęp do danych, 
mając świadomość istoty ich poufności. Lifestyles posiada wdrożone odpowiednie polityki dostępu do danych 
osobowych.  

Przekazywanie Danych Osobowych 

Zgodnie z Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) jak już wcześniej zostało 
podane w tym oświadczeniu – Lifestyles nie sprzeda, przeniesie lub w jakikolwiek inny sposób przekaże czy 
udostępni żadne z posiadanych Danych Osobowych do firm/stron trzecich bez Twojej wcześniejszej wiedzy i 
zgody, za wyjątkiem niedotrzymania umów między stronami, nie przestrzegania polityk i procedur firmy, 
złamania lokalnego prawa lub innych wymaganych przez prawo sytuacji.  
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Zgoda 

Lifestyles szanuje Twoje prywatność online. Przeglądając nasze strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie 
Twoich danych przez Lifestyles zgodnie z podanymi wyżej informacjami i całym tekstem oświadczenie na 
temat prywatności  

Cookiem (Ciasteczka) 

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego 
komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie 
pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane 
dane osobowe. Należy jednak pamiętać, iż nie jesteśmy wstanie kontrolować wydarzeń na Twoim osobistym 
komputerze oraz firm trzecich które mogłyby skorzystać z danych z cookies. Większość przeglądarek 
internetowych posiada możliwość usuwania i/lub blokowania cookies, warto mieć również na uwadze, iż 
wyłączenie cookies może uniemożliwić dostęp do niektórych części naszych stron www.  

Linki do stron Niezależnych Dystrybutorów Lifestyles PBC. 

To online oświadczenie na temat przetwarzania danych osobowych dotyczy wyłącznie Lifestyles International 
Holdings Corporation, oraz jego oddziałów i biur na całym świcie. Niezależni Dystrybutorzy Lifestyles mogą 
również działać w oparciu o ich strony internetowe tworzone na podstawie Personal Business Center (PBC). 
Strony Dystrybutorów tworzone poprzez PBC są zgodne z naszą polityką prywatności, tak więc z góry 
narzucamy ich formę, jednakże każdy Dystrybutor indywidualnie również zbiera i przetwarza dane osobowe, i 
jako samodzielna jednostka jest odpowiedzialny za ich właściwe przechowywanie i wykorzystywanie.   

Strony internetowe firm trzecich. 

Strony korporacyjne Lifestyles mogą posiadać linki do stron innych, trzecich firm nie związanych 
bezpośrednio z Lifestyles. Jako że tamte strony posiadają własne polityki dotyczące prywatności i systemy 
przetwarzania i ochrony danych, nie możemy brać odpowiedzialności za ich działania.   

Zmiany do Polityki Prywatności Lifestyles.  

To oświadczenie na temat prywatności wchodzi w życie z dniem 31 marca 2007 roku. Lifestyles zastrzega 
sobie prawo do modyfikowania i uaktualniania tej polityki zgodnie z zaistniały potrzebami, bez 
wcześniejszego powiadamiania. Zmiany do tej polityki mogą być przekazane za pomocą różnych form 
komunikacji, włączając w to publikacje tej polityki na naszych stronach w jej najnowszej wersji.  

Kontakt 

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące tego oświadczenia na temat przetwarzania danych, lub 
chciałbyś swoje dane zmienić, uaktualnić – prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta mailem na 
adres poland@lifestyles.net 


