Політика конфіденційності містить пояснення про те, як використовується інформація,
яку Ви мені надаєте, і як зв'язатися зі мною, якщо у Вас виникнуть питання і проблеми.
1. Яка інформація нам необхідна?
Якщо Ви вирішуєте підписатися на інформаційний продукт, розміщений на нашому
сайті, ми запитаємо у Вас таку інформацію, як ім'я та адресу електронної пошти. Це
пояснюється такими міркуваннями. Ми регулярно готуємо актуальні інформаційні
продукти (як платні, так і велика кількість безкоштовних) інформаційний маркетинг в
інтернет. Ваш інтерес до конкретного інформаційного продукту дозволяє припустити,
що і інші продукти інформаційний маркетингу в інтернет і інші теми можуть бути Вам
цікаві і корисні. Для того щоб проінформувати Вас про ці продукти, а також забезпечити
до них доступ, нам потрібно відправити Вам інформаційний лист. Крім того, ми можемо
проводити опитування для з'ясування Вашого думки про наших продуктах, а також
Ваших побажань. Перед тим як надати нам чужі персональні дані, обов'язково
отримаєте дозвіл відповідних осіб. Переконайтеся, що Ви надаєте правильні і точні
відомості.
2. Що ми робимо з Вашою персональною інформацією?
Адреса Вашої електронної пошти та Ваше ім'я ми використовуємо в наступних цілях:
для надання Вам інформаційних продуктів і послуг, а також проведення опитувань з
метою визначення інформації, яка Вам потрібна;
для обробки Ваших запитів в службу підтримки;
для розсилки новин та рекламної інформації про продукти, послуги, спеціальні
пропозиції, продукти та послуги обраних партнерів в межах, дозволених чинним
законодавством, або відповідно до Ваших побажань (див. нижче розділ «Відмова від
підписки»);
для розсилки службових повідомлень (наприклад, якщо Ви забули свій пароль стосовно продуктів, що містять пароль);
для запобігання і виявлення шахрайства та незаконного використання моїх продуктів
або послуг.
3. Хто ще отримує доступ до персональної інформації?
Для здійснення розсилки ми використовуємо сервіс поштових розсилок
activecampaign.com. Цей сервіс обробляє Вашу персональну інформацію (тобто e-mail і
вказане Вами ім'я) для того, щоб я міг відправити Вам повідомлення електронної
пошти з доступом до обраного Вами продукту або проінформувати Вас про нові
актуальних продуктах інформаційного маркетингу в інтернет, або провести опитування
з метою виявлення інформації, яка Вам потрібна. За виняткових обставин ми можемо
розкрити Вашу персональну інформацію, якщо цього вимагає закон або з метою
захисту себе і інших від протиправних дій або інших небезпек.
4. Ідентифікаційні файли (cookies)

Наш сайт містить ідентифікаційні файли, так звані, cookies. Cookies - це невеликі
текстові файли, що відправляються на комп'ютер користувача сайту для обліку його
дій. Cookies використовуються на моєму сайті для персоналізації обліку відвідувань,
вивчення поведінки відвідувачів на сайті і реєстрації їх дій. Ви можете відключити
використання cookies в параметрах настройки браузера. Слід враховувати, однак, що в
цьому випадку деякі функції будуть недоступні або можуть працювати некоректно.
5. Безпека
Ми робимо розумні заходи для зведення до мінімуму можливості втрати, крадіжки,
несумлінного використання, несанкціонованого доступу до Вашої персональної
інформації, знищення, перекручення або її розкриття. У той же час ми не можемо
гарантувати абсолютного усунення ризику несанкціонованого зловживання
персональною інформацією. Переконливо просимо Вас найуважнішим чином підійти до
зберігання паролів до облікових записів і не повідомляти їх кому-небудь ще (в разі,
якщо мова йде про продукти, що містять паролі доступу). Негайно зв'яжіться з нами,
якщо стане відомо про будь-яке порушення інформаційної безпеки (наприклад,
несанкціоноване використання вашого пароля).
6. Діти
Ми цілком поділяємо настороженість батьків в питаннях використання персональної
інформації про їхніх дітей. Настійно прошу всіх відвідувачів молодше 18 років,
отримати дозвіл батьків або опікунів, перш ніж надавати будь-яку персональну
інформацію. Ми не збираємо інформацію про дітей навмисно. Якщо мені стане відомо
про те, що я отримав персональну інформацію про дитину, що не досяг 14-річного віку,
ми предпрімм заходи для видалення такої інформації в можливо короткі терміни.
7. Відмова від підписки
Якщо Ви більше не хочете отримувати від нас повідомлення, перейдіть за посиланням,
зазначеної в нижній частині будь-якого нашого листа.
8. Контакти
Якщо у Вас виникнуть питання і / або проблеми, пов'язані з політикою безпеки і
збереженням Ваших персональних даних, звертайтеся, будь ласка, на адресу:
inbox@fbexpert.club
З повагою, Іван Князевич

