Політика конфіденційності Zzz.com.ua
ABC
Хостинг ЛТД, що веде бізнес під іменем Zzz.com.ua, далі:
"Zzz.com.ua".
Zzz.com.ua поважає приватність своїх клієнтів та відвідувачів і
зобов'язується
захищати
їх
персональну
інформацію.
Політика
конфіденційності стосується сайту www.Zzz.com.ua. Ми не збираємо жодної
особистої інформації про відвідувачів нашого сайту, за винятком випадків, коли
самі відвідувачі вирішують надати нам цю інформацію, а також за винятком
випадків, зазначених нижче у цьому документі. Цей документ є складовою
Угоди про правила надання послуг.
Zzz.com.ua не продає та не надає третім особам чи іншим організаціям
особистої інформації про своїх клієнтів та відвідувачів.
Цей документ описує загальні принципи, які стосуються збору та
використання інформації про наших клієнтів та відвідувачів нашого сайту. Ми б
хотіли, щоб Ви розуміли, яким чином ми розпоряджаємось інформацією, яку Ви
нам довіряєте. Щоб Ви могли у повній мірі зрозуміти свої права, рекомендуємо
Вам ознайомитись з даним документом.
Для відвідувачів ми налаштували сайт таким чином, щоб вони могли
відвідати його, при цьому не надаючи жодної персональної інформації про себе.
Коли наші майбутні і теперішні клієнти та партнери надають свою
персональну інформацію (чи будь-яку інформацію, за якою їх можна
ідентифікувати), вони можуть бути впевнені, що вона буде використана
виключно для підтримання їх відносин з Zzz.com.ua.
Zzz.com.ua вживає заходів безпеки, щоб уникнути втрати, протиправного
використання або зміни наданої користувачами інформації. Коли користувач
замовляє наші послуги он-лайн, його інформація, включно з номером кредитної
картки, захищена криптографічним протоколом Secure Socket Layer (SSL). Він
забезпечує шифрування даних і конфіденційність обміну даними між клієнтом і
сервером.
Zzz.com.ua залишає за собою право змінювати свою політику
конфіденційності, просто публікуючи ці зміни на сайті. Рекомендуємо
періодично перевіряти, чи у нашій політиці конфіденційності були вчинені якісь
зміни, оскільки якщо користувач на початку погодився з цією політикою
конфіденційності і продовжує користуватись нашими послугами після внесення
нами змін, то вважається, що він погоджується з внесеними до цього документу
змінами. Актуальною і дійсною версією політики конфіденційності є найновіша
версія, опублікована на нашому сайті.
Якщо у Вас є запитання чи сумніви щодо нашої політики
конфіденційності, будь ласка, зв'яжіться з нами: support@zzz.com.ua.

