Polityka Prywatności Serwisu Go2USA.pl
Korzystając z serwisu znajdującego się pod adresem Go2USA.pl akceptujesz zasady
zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się tutaj.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. KaŜdą
osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu Go2USA.pl obowiązuje aktualna
Polityka Prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie
sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy
adresowych klientów lub/i uŜytkowników Go2USA.pl
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzaj serwisu
Go2USA.pl, nie rejestruj się i nie udostępniaj Ŝadnych danych dotyczących Twojej
osoby.
Masz prawo do zmiany swoich danych i/lub usunięcia ich z naszej bazy
danych.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu Go2USA.pl moŜesz zostać poproszony o podanie
niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny
sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres
e-mail. W przypadku formularzy zgłoszeniowych będziesz proszony o podanie
pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność,
którą te dane dotyczyły jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego
wykonania.

Niezapowiedziane Wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom,
których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z Go2USA.pl.
Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu
Go2USA.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. Ŝyczenia,
informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których
wysyłka dotyczy naszych produktów lub została opłacona przez partnerów
Go2USA.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to moŜliwe,
ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane
są na stronach Go2USA.pl.

Wyłączenie Odpowiedzialności
Go2USA.pl i jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone
reklamy. Kupujący powinien być ostroŜny odpowiadając na reklamę bądź wysyłając
pieniądze. Przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu
swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie moŜemy odpowiadać za ich czyny.
Zespół Go2USA.pl

