Політика конфіденційності
Ця політика описує, яку персональну інформацію можна зібрати через наш веб-сайт
www.homegroupholdings.com і для яких цілей та як вона обробляється.
Використовуючи будь-яку з наших послуг на нашому веб-сайті, або надаючи нам будь-яку інформацію
про себе, ви погоджуєтесь на використання цієї інформації, як зазначено в цій політиці. Будь ласка, не
надсилайте нам жодної інформації про себе, якщо ви не хочете, щоб ця інформація
використовувалася таким чином.
Персональна нформація, зібрана на нашому веб-сайті, буде контролюватися HOME GROUP.
Персональна інформація буде збиратися, якщо ви надаєте її через певні засоби на нашому веб-сайті,
наприклад, через наші служби електронної пошти. Призначення цих засобів стає очевидним у той
момент, коли ви надаєте свою особисту інформацію, і ми використовуємо вашу інформацію лише для
цих цілей.
Ми збираємо інформацію, яку ваш браузер надсилає (дані журналу) кожного разу, коли ви відвідуєте
наш веб-сайт. Дані журналу можуть містити таку інформацію, як IP-адреса вашого комп’ютера, тип
браузера, версія браузера, сторінки нашого веб-сайту, які ви відвідуєте, час та дата вашого
відвідування, час перебування на цих сторінках та інші статистичні дані.
Ми використовуємо «кукі» для збору інформації. Файли cookie - це файли з невеликою кількістю
даних, які можуть містити анонімний унікальний ідентифікатор. Файли cookie надсилаються у ваш
браузер із веб-сайту та зберігаються на жорсткому диску вашого комп’ютера. Файли cookie
допомагають нам забезпечити вам хороший досвід під час перегляду нашого веб-сайту, а також
дозволяють нам вдосконалювати наш веб-сайт. Файли cookie не будуть використовуватися для вашої
особистої ідентифікації. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на використання нами файлів
cookie. Зверніть увагу, що можна вимкнути файли cookie, які зберігаються на вашому комп’ютері,
змінивши налаштування браузера, однак наш веб-сайт може не працювати належним чином і / або
деякі функції можуть бути недоступними для вас у такому випадку.
Будь-яка інформація, яку ви надаєте нам, може передаватися та оброблятися нашими афілійованими
особами та третіми сторонами, що допомагають нам зробити веб-сайт доступним для вас (наприклад,
наш постачальник хостингу). Якщо це прямо вимагається законом, інформація про вас також може
передаватися компетентним державним органам.
Ми застосовуємо відповідні технічні та організаційні заходи для захисту персональної інформації від
випадкового або незаконного знищення чи випадкової втрати, зміни, несанкціонованого розголошення
чи доступу та від усіх інших незаконних форм обробки.
Ви маєте право отримати доступ до персональної інформації, яку ми обробляємо, виправити, стерти
або заблокувати таку інформацію та заперечити проти діяльності з обробки інформації. Для
здійснення цих прав слід подати письмовий запит як зазначено нижче.
Будь-які запитання щодо обробки нами інформації про вас направляйте на адресу
media@homegroupholdings.com

