Політика конфіденційності
Technocomax (Далі іменована як Technocomax) використовує політику конфіденційності для
демонстрації поваги до приватного життя користувачів своїх сайтів. Будь ласка, прочитайте
інформацію нижче, щоб дізнатися більше про нашу політику конфіденційності і наше ставлення до
персональної інформації, отриманої від користувачів та клієнтів.
Що означає політика конфіденційності
•

Даний документ стосується особистої інформації, зібраної Technocomax за допомогою свого
сайту та її управління.

Збір і використання особистої інформації
•

Ви можете відвідувати сайти Technocomax без розкриття персональної інформації. Однак,
якщо ви хочете придбати продукти компанії або використовувати певні послуги
Technocomax, вам необхідно вказати деякі особисті дані – ім’я та/або номер телефону.

•

При необхідності зазначена вами інформація може включати особисті контактні дані або
інформацію про вашу компанію. Technocomax буде використовувати цю інформацію для
відповідей на ваші питання, зв’язку та інформування про нові продукти та послуги.

•

Вибравши послугу в Technocomax, ви на добровільних засадах надаєте нам особисту
інформацію та даєте свою згоду на збір даних відповідно до даної політики
конфіденційності.

•
Збір і використання інформації неособистого характеру
•

Technocomax автоматично отримує і записує інформацію неособистого характеру в свої
серверні журнали з браузерів користувачів, включаючи вашу IP-адресу, cookie і адреси
запитуваних сторінок. Technocomax може використовувати цю інформацію для
налаштування реклами та контенту, які ви бачите і виконуєте запити для певних продуктів і
послуг. Проте, Technocomax не використовує ці дані.

Technocomax дозволяє стороннім компаніям, які розміщують рекламу на наших ресурсах,
використовувати свої cookies на ваших комп’ютерах. Дані cookies не пов’язані з будь-якою
особистою інформацією. Cookies сторонніх компаній підлягають власній політиці
конфіденційності і Technocomax не несе відповідальності за їх використання.
Передача і розкриття інформації
•

•

Technocomax може розкрити вашу особисту інформацію третім особам, які ведуть свою
діяльність від імені нашої компанії – надає продукти і послуги Technocomax. Для цих цілей
ми обмінюємося інформацією з третіми особами. При цьому ми узгоджуємо політику
конфіденційності.

•

Technocomax може розкрити вашу особисту інформацію у випадках:

•

Коли у нас є згода на поширення такої інформації для досягнення певних цілей;

•

Коли нам необхідно реагувати на розпорядження суду або будь-якого іншого юридичного
процесу;

•

Нам необхідно забезпечити безпеку користувачів наших сайтів і захистити права та власність
Technocomax;

•

Коли ми вважаємо, що ваші дії на сторінках наших сайтів порушують правила використання
продуктів і послуг Technocomax.

Відстеження ID користувача
•

Technocomax використовує Google Analytics для відстеження та аналізу відвідувань сайту та
ефективності. Google Analytics використовує унікальний ідентифікатор користувача, якщо він
увійшов в систему під своїм ім’ям.

•

Від імені Technocomax Google Analytics відстежує дії користувачів, місце розташування, мову,
браузер, операційну систему, провайдера і пристрої, що використовуються для доступу до
сайту Technocomax. Ми відстежуємо цю інформацію, щоб поліпшити відстеження своїх
клієнтів.

•

Technocomax не буде завантажувати дані, які дозволяють Google ідентифікувати людину
(наприклад, ім’я, номер соціального страхування, адресу електронної пошти або будь-які
інші особисті дані) або інформацію, яка ідентифікує конкретний пристрій (наприклад, IPадресу).

•

Для ухилення від збору даних в аналітиці, відмовтеся від Google Analytics і встановіть
спеціальну надбудову в браузері. Для отримання більш докладної інформації по установці і
видаленню надбудови дивіться відповідні довідкові ресурси для конкретного браузера.

Згода
Якщо ви не хочете давати згоду на збір, використання і розкриття вашої особистої
інформації, будь ласка, не надавайте її Technocomax. Якщо особиста інформація була надана,
однак ви хочете заборонити її використання і розголошення, повідомте Technocomax за
адресою електронної пошти: info@technocomax.com
Безпека
•

•

На жаль, передача даних через інтернет не може вважатися на 100% безпечною. Проте,
ваша інформація на Technocomax надійно захищена і повністю конфіденційна. У деяких
частинах нашого сайту Technocomax використовує SSL-шифрування для захисту передачі
даних.

•

Ми також захищаємо вашу особисту інформацію від несанкціонованого доступу за
допомогою мережевих брандмауерів, процедур контролю доступу та застосовуємо фізичні
заходи безпеки.

Також Technocomax зберігає вашу особисту інформацію рівно стільки, скільки необхідно для
виконання конкретних завдань і цілей, зазначених вище або відповідно до закону.
Зміни в політиці конфіденційності
•

•

Technocomax може в будь-який час без попереднього повідомлення та на власний розсуд
змінювати правила політики конфіденційності. Будь ласка, періодично перечитуйте політику
конфіденційності Technocomax, щоб бути в курсі таких змін.

