ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Як ми захищаємо вашу інформацію
Ми вживаємо відповідних заходів безпеки по збору, зберіганні й обробці
зібраних даних для захисту їх від несанкціонованого доступу, зміни,
розкриття або знищення Вашої особистої інформації.
Загальний доступ до особистої інформації
Ми не продаємо, не обмінюємо або не даємо в оренду особисту інформацію
користувачів. Ми можемо надавати загальні демографічні дані, не пов'язані з
особистою інформацією, нашими партнерами й рекламодавцями для цілей,
описаних вище. Ми можемо використовувати сторонніх постачальників
послуг, щоб допомогти нам управляти нашим бізнесом і Сайтом або
управляти діяльністю від нашого імені, наприклад, проведення розсилання
або статистичні й інші дослідження. Ми можемо ділитися цією інформацією
із цими третіми особами для обмежених цілей за умови, що Ви дали нам
відповідні дозволи.
Зміни в політику конфіденційності
Ми маємо право за своїм розсудом обновляти дану політику
конфіденційності в будь-який час. У цьому випадку ми опублікуємо
повідомлення на нашому Сайті. Ми рекомендуємо користувачам регулярно
перевіряти «останні новини» нашого сайту для того, щоб бути в курсі будьяких змін про те, як ми захищаємо особисту інформацію, яку ми збираємо.
Використовуючи Сайт, Ви погоджуєтеся із прийняттям на себе
відповідальності за періодичне ознайомлення з Політикою конфіденційності
й змінами в ній.
Ваша згода із цими умовами
Використовуючи цей Сайт, Ви виражаєте свою згоду із цією політикою. Якщо
Ви не згодні із цією політикою, будь ласка, не використовуйте наш Сайт. Ваше
подальше використання Сайту після внесення змін у справжню політику буде
розглядатися як Ваша згода із цими змінами.
Відмова від відповідальності
Помніть, політика конфіденційності при відвідуванні сторонніх Сайтів третіх
осіб, не підпадає під дії даного документа. Адміністрація Сайту не несе
відповідальності за дії інших веб-сайтів.

Згода на обробку персональних даних Користувача
1. Користувач веб-сайту https://neuronworld.top/ (далі - Cайт) діє особисто,
від свого імені, добровільно і самостійно. Користувач Сайту бере на себе всі
ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в
пропозиціях, розміщених на Сайті.
2. Користувач Сайту дає згоду на обробку своїх персональних даних
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від
01.06.2010 р № 2297-VI, та на умовах, зазначених нижче.
3.Приймаючи пропозиції, розміщені на Сайті, кожен Користувач Сайту
свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з правилами,
викладеними в цій Угоді, що зобов'язується їх дотримувати, що він
ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з
тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх
обробку Адміністрацією Сайту на свій розсуд будь-якими способами з
маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить
законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для
підготовки статистичної інформації тощо).
4. Беручи участь в пропозиціях, розміщених на Сайті, кожен Користувач Сайту
підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його
персональних даних, і цим підтверджує, що Адміністрація Сайту та інші треті
особи звільнені від зобов'язання направляти Користувачеві Сайту письмове
повідомлення про права, мета збору даних і осіб, яким передаються
персональні дані Користувача Сайту.
5. Погоджуючись з цією Угодою, Користувач Сайту дає свою згоду отримувати
інформацію (через сайт), пов'язану з поточними пропозиціями на Сайті.
Адміністрація Сайту залишає за собою право направляти Користувачеві Сайту
будь-яку інформацію.
6. Обробка персональних даних може здійснюватися Адміністрацією Сайту
самостійно або може бути передана іншим операторам з умовою
збереження конфіденційності.
7. Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності за захист персональних
даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення,
перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а
також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само Адміністрація Сайту не
несе ніякої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій
Користувача з розміщення таких персональних даних.

