§4. Sklep
1.Nasz server oferuje rangi i przedmioty kosmetyczne oraz bonusy ułatwiające rozgrywkę(nie mylić z PaytoWin)
2.Każda cena usługi jak i jej czas trwania jest pokazana w sklepie.
3.Rangi nie podlegają zwrotowi wskutek rozmyślenia się z dalszej gry na serwerze lub innego powodu.
4.Zakup rangi nie zwalnia z przestrzegania regulaminu.
5.Usługodawcą (prowadzącym serwis) jest Radosław Barbacki. Kontakt z tą osobą jest możliwy poprzez e-mail: Ser
werowo2017@gmail.com
6.Obsługę techniczną związaną z SMS Premium i Przelewami online, sprawuje firma RPDP Robert Paszkowski, 02143 Warszawa, Żwirki i Wigury 3/10, NIP 1182105129.
6.1 Wszelkie reklamacje związane z nie otrzymaniem kodu SMS należy zgłosić poprzez formularz https://microsms.
pl/customer/complaint/"
6.2.Tylko poprawnie wpisany kod z SMS uprawnia do uzyskania usługi w postaci rangi szlachcica i przedmiotów k
osmetycznych.
6.3.Usługa płatności SMS Premium dostępna jest dla sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsatoraz
wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. VirginMobile, VikingMobile, Redbull Mobile, NjuMobile). Związku z n
ową ustawą możesz mieć ustawiony limit usług premium, jeśli nie będziesz mógł wysłać SMSa koniecznie sprawdź
limit na SMS Premium i zwiększ go. Limit można zwiększyć bezpłatne u każdego operatora.
7.Obsługę techniczną związaną z zakupem po przez Paysafecard, sprawuje firma Hotpay, NIP 5512627897.
7.1Regulaminy hotpaya można znaleźć https://hotpay.pl/regulamin/
8.Zakup usługi w naszym sklepie należy rozumieć jako dobrowolną dotację na serwer pod IP WorldOfMagic.pl Ws
zelkie zyskane przez sklep środki są przeznaczane tylko i wyłącznie na rozwój serwera i jego utrzymanie. Przyznane
rang są podziękowaniem za wsparcie serwera.
8.Serwer pod IP: WorldOfMagic.pl nie jest w żaden sposób związany z firmą Mojang oraz nie powinien być uznaw
any za firmę zatwierdzoną przez Mojang. Wszystkie wpłaty i zakupy dokonywane w tym sklepie trafiają do serwera
WorldOfMagic.pl Jeśli masz pytania odnośnie płatności, zakupów lub chcesz uzyskać więcej informacji o sklepie n
apisz na: Serwerowo2017@gmail.com
§5.RODO
1.Czym jest RODO? GDPR inaczej RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Rozporządzenie Un
ijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepis
y o swobodnym przepływie danych osobowych.
2.Celem rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa w ramach UE i swobodnego przepływu d
anych osobowych. W założeniu ma pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej na lepszą kontrolę ich danych osobow
ych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzy
stanie ze zwiększonego zaufania klientów.
3.Jakie dane osobowe zbieramy w myśl RODO?
W przypadku rejestracji na jednym z naszych serwerów: Zapisujemy Twój adres IP, aby móc walczyć z nieuczciwy
mi graczami. Zapisujemy także o ile wyrazisz taką wolę na naszych serwerach twój adres E-Mail, na który nie wysy
łamy żadnego spamu, a który służy odzyskaniu konta w przypadku zapomnienia hasła, aby użyć systemu przypomni
enia hasła wystarczy gdy mamy ustawiony E-Mail wpisać /email recover <TwójEMail>.
W przypadku zakupu rangi: Podczas płatności SMS nie są zbierane żadne dane, płatność ta jest całkowicie anonimo
wa. W przypadku zakupu rangi przez PayPal zapisujemy Imię i Nazwisko oraz adres E-Mail. Pozostałe płatności tj.
Doładowanie Orange i PaySafeCard są realizowane manualnie i nie są przy tym zbierane żadne twoje dane.
4.Jakie masz prawo w związku z RODO ?
Jeśli zamierzać zakończyć całkowicie grę na jednym z naszych serwerów, to możemy Ciebie wyrejestrować z serwe
ra wraz z kasacją wszelkich danych na twój temat, należy wysłać E-Mail na Serwerowo2017@gmail.com"
z takową prośbą.
5. Czy moje dane osobowe są udostępniane osobom trzecim. ?
Korzystając z naszym serwisów takich jak sklep bądź serwery Minecraft możesz być spokojny, żadne dane osobowe
nie są udostępniane osobom trzecim czy firmom w celach marketingowych.
6. Czy moje dane osobowe są bezpiecznie ?

Dane osobowe które są przechowywane w sklepie bądź serwerach są szyfrowane specjalnymi algorytmami przez co
są bezpieczne. RODO wymusza na właścicielach serwisów które przechowują dane osobowe zgłaszanie każdego wł
amania i kradzieży danych osobowych do odpowiednich organów ścigania.
7. Kto jest administratorem moich danych osobowych? Administratorem danych osobowych jest Radosław Barback
i.

