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Політика конфіденційності та використання файлів Cookie
Цей сайт належить компанії IT INNOVATIONS - далі "наша Компанія" або "ми".
Ми прагнемо захистити Ваші персональні дані, тому ми стверджуємо, що будь-яка Ваша персональна
інформація, отримана при використанні сайту, буде залишатися конфіденційною. Будь-які зміни щодо
політики конфіденційності будуть відображатися на сайті.
Справжня політика (разом з нашими умовами використання та іншими документами, на які вона
посилається) є документом, на підставі якого ми обробляємо будь-які персональні дані, отримані від вас
або надані вами. Будь ласка, уважно прочитайте цю інформацію, щоб зрозуміти нашу точку зору і
практику використання ваших персональних даних.

ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ МИ МОЖЕМО ЗБИРАТИ ПРО ВАС
Ми можемо збирати і обробляти про вас такі дані:





ми можемо запитувати у вас інформацію при повідомленні про проблему з нашим сайтом
якщо ви звертаєтеся до нас, ми можемо зберігати запис вашого звернення
ми також можемо попросити вас відповісти на опитування, проведене в дослідницьких цілях,
при цьому ви не зобов'язані на нього відповідати
подробиці відвідування вами нашого сайту включають без обмеження інформацію про трафік,
місцезнаходження, мережевий журнал та інші комунікаційні дані і ресурси, які вами
використовуються

Сайт також використовує Google Analytics, щоб відстежувати, де наші відвідувачі шукають інформацію, та
які частини сайту вони використовують найбільше. Це допомагає нам вдосконалюватися для
підвищення вашої зручності використання сайту. Файли Google Analytics Cookies не збирають особисту
інформацію про відвідувачів сайту. Додаткову інформацію про Google Analytics можна знайти на
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

IP АДРЕСИ
Ми можемо збирати дані про ваш комп'ютер, включаючи, якщо можливо, IP адрес, операційну систему
та тип браузера, з метою системного адміністрування та для надання узагальненої інформації нашим
рекламодавцям. Це статистичні дані веб-перегляду користувачами сторінок в Інтернеті та шаблонів,
вони не ідентифікують особу.
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ФАЙЛИ COOKIE
Що таке файли Cookie?
Файли Cookie - це невеликі текстові файли, які зберігають інформацію на жорсткому диску Вашого
комп'ютера або в браузері, за допомогою якої ми можемо дізнатися, що ви відвідали наш веб-сайт.
Вони допомагають зберігати ваші уподобання на нашому веб-сайті. Файл Cookie часто включає
випадково номер що генерується, який зберігається на вашому пристрої. Чимало файлів Cookie
автоматично видаляються після закриття сайту.

Використання файлів Cookie
На даному веб-сайті не зберігається жодна інформація, за допомогою якої ми могли б ідентифікувати
окремих користувачів без їх згоди. Будь-які файли Cookie на даному веб-сайті використовуються тільки
під час конкретної сесії чи для збереження переваг користувача. Файли Cookie не передаються третім
сторонам.

Файли Cookie сервісів третіх сторін
Деякі з наших бізнес-партнерів, чиї сайти ви можете відвідати після натискання на посилання з нашого
сайту, використовують файли Cookie. Ми не маємо контролю над цими файлами Cookie.

Заходи інформаційної безпеки
Ми будемо вживати необхідних заходів обережності для захисту Вашої інформації від втрати,
зловживання або зміни.

Повідомлення про зміни
Якщо ми коли-небудь змінимо нашу політику конфіденційності, ми опублікуємо зміни на нашому сайті,
щоб наші користувачі завжди знали, яку інформацію ми збираємо, як ми її використовуємо та за яких
обставин, якщо такі є, ми розкриваємо її іншим.

КОНТАКТИ
Питання, коментарі та заявки щодо цієї Політики конфіденційності ви можете надіслати на адресу
електронної пошти it@itinnovations.com.ua

