Політика конфіденційності
Політика конфіденційності визначає основні принципи приватності інформації, що
збирається нами на сайті adsider.com.
Метою цієї політики конфіденційності є інформування користувачів про типи
інформації, що збираються, про способи її зберігання і обробки, мету її використання та
передачі.
Збір даних та особистої інформації.
Автоматичний збір даних. Як і більшість веб-сайтів, ми збираємо деякі дані автоматично.
Ця інформація включає IP адреси, тип браузера, ім'я Інтернет-провайдера, дані про
сторінку, з якої користувач зайшов на сайт і про сторінку, з якої його покинув, дані про
переглянуті на нашому сайті контенти (HTML сторінки, графічні матеріали і т.д.), дані про
операційну систему, дату і час та іншу інформацію для аналізу та адміністрування сайту.
Технології трекінгу. Adsider.com і наші партнери використовують cookies та інші
технології для аналізу трендів, адміністрування сайту і трекінгу пересування користувача
по сайту. Ми використовуємо cookies, які є невеликими текстовими файлами, що
зберігаються на комп'ютері користувача. Ці файли зберігають інформацію неособистого
характеру про ваше пересування по сайту. Ви можете контролювати використання cookies
на рівні вашого браузера, але майте на увазі, що відключення функції відправки файлів
cookie може обмежити ваші можливості використання сайту.
Ми не обробляємо цю інформацію ні безпосередньо, ні опосередковано, ні за допомогою
третьої сторони, ні за відсутності такої, щоб ідентифікувати вашу особистість.
Ми збираємо особисту інформацію таку як e-mail безпосередньо при заповненні вами
онлайн форми на підписку на нашому сайті. Надана вами інформація може
використовуватися в маркетингових цілях та для інформування вас шляхом імейлрозсилок про найактуальніші новини, інтерв'ю та кейси та наші нові продукти, та
продукти наших партнерів.
У нас є сторінки в соціальних мережах Facebook, Twitter та LinkedIn. Звертаємо вашу
увагу, що сайти facebook.com, twitter.com та linkedin.com використовують свою політику
конфіденційності. Будь ласка, ознайомтеся з ними за посиланням:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://twitter.com/ru/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_company_overview_footerprivacy-policy
Управління даними

Ми надаємо вам можливість отримати доступ до ваших неперсональних даних, які ми
маємо, змінити або видалити їх. У будь-який момент ви можете заборонити збір та
використання вашої інформації за допомогою механізму opt-out. Ми не використовуємо
надану нам інформацію з метою, інших від тих, для яких ця інформація була надана, без
вашої згоди.
Згідно з вимогами GDPR, ми надаємо користувачам в Європейській економічній зоні
механізм, який дозволить їм отримати доступ до їх інформації, завантажувати або
видаляти її.
Безпека даних
Вся інформація зберігається відповідно до загальноприйнятих стандартів захисту. Ми
використовуємо кілька дата-центрів з високим рівнем безпеки для зберігання і обробки
даних. Всі дані передаються тільки в анонімному і зашифрованому вигляді.
Ми зберігаємо ваші дані відповідно до наших зобов'язань перед законом, в тому числі для
врегулювання суперечок і забезпечення виконання наших угод.

Безпека неповнолітніх
Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. Ми відповідально ставимся до
питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття. У зв'язку з чим,
звертаємося до батьків із закликом пояснити своїм дітям про важливість безпеки в
Інтернеті.
Зміни в нашій політиці конфіденційності.
Зверніть увагу, що ми можемо вносити зміни в нашу політику конфіденційності. Якщо ми
переглядаємо нашу політику конфіденційності, ми публікуємо дані зміни на сторінці
діючої політики.

