ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ТОВ "Оксана Муха" прагне до забезпечення конфіденційності в Інтернеті. Будь-ласка,
прочитайте наступну інформацію, щоб зрозуміти, як Ваша особиста інформація, надана в
процесі використання нашого веб-сайту, буде використана та захищена в подальшому.
Політика конфіденційності поширюється на веб-сайти www.oksana-mukha.com.
Яку інформацію ми збираємо?
Ми отримуємо інформацію від Вас, коли Ви заповнюєте форми зворотнього зв’язку, або
форми для потенційного партнера. Застерігаємо, що будь-яка особиста інформація, надана
Вами є відкритою і може бути прочитана, зібрана чи використана іншими користувачами в
цих областях, також може бути використана для розсилки небажаних повідомлень. Ми не
несемо відповідальності за особисту інформацію, яку Ви надаєте. Зі свого боку ми
гарантуємо, що отримана від Вас інформація не передається третім особам та не
використовується в цілях відмінних від напрямку нашої діяльності.
Як ми захищаємо Вашу інформацію?
Ми реалізуємо безліч заходів безпеки для забезпечення захисту особистої інформації.
Тільки уповноважені співробітники мають доступ до цієї інформації.
Чи може бути інформація доступною третім особам?
Інформація, отримана від Вас, не підлягає продажу, обміну або передачі будь-якій іншій
третій стороні з будь-якої причини без Вашої згоди. Захист від сторонніх осіб не включає
довірених третіх сторін, які допомагають нам у роботі над нашим веб-сайтом, у веденні
нашого бізнесу — осіб, з якими у нас є внутрішня домовленість про конфіденційність
інформації.
Ми можемо надати інформацію урядовим органам або іншим спеціалізованим компаніям,
якщо це допоможе запобігти шахрайствам або допомогти у розслідуванні щодо
неправомірних дій. Ми можемо зробити це в наступних випадках: дозволено або
вимагається законом; у цілях запобігання можливих випадків шахрайства,
несанкціонованих операцій; при розслідуванні шахрайства, яке вже відбулося; для захисту
наших прав власності та безпеки.
Що ще Ви повинні знати про приватність?
Будь-ласка, майте на увазі, що кожного разу, коли Ви добровільно розкриваєте особисту
інформацію, Ви можете отримати небажані повідомлення у відповідь. Нажаль, жодна
передача даних через Інтернет не може бути захищеною на 100%. Ми не можемо
забезпечити або гарантувати безпеку будь-якої інформації, яку Ви передаєте нам і Ви
робите це на свій власний ризик. Як тільки ми отримаємо Вашу інформацію, ми робимо все
можливе, щоб забезпечити її захищеність в наших системах. Будь-ласка, будьте уважні і
відповідальні, коли знаходитесь у мережі.
Дана політика конфіденційності стосується інформації зібраної виключно через наш вебсайт і не стосується інформації отриманої офф-лайн.
Ми залишаємо за собою право вносити зміни в дану політику конфіденційності в будь-який
час з відповідним вказанням дати останніх змін (16.12.2014).

