Політика конфіденційності
Ваша конфіденційність дуже важлива для нас. Ми хочемо, аби Ваша робота на
сайті www.fbe.com.ua була максимально приємною і корисною, і Ви абсолютно
спокійно використовували найширший спектр інформації, інструментів і
можливостей, які пропонує сайт www.fbe.com.ua.
Особиста інформація Замовника, зібрана під час реєстрації (або в будь-який інший
час) переважно використовується для підготовки Продуктів або Послуг відповідно
до Ваших потреб. Ваша інформація не буде передана або продана третім
сторонам. Однак ми можемо частково розкривати особисту інформацію в
особливих випадках, описаних в «Згоді з розсилкою»
Які дані збираються на сайті
За умови добровільної реєстрації та згоди на отримання розсилки «FBE School» ви
відправляєте своє Ім'я та E-mail через форму реєстрації.
З якою метою збираються ці дані
Ім'я використовується для звернення особисто до вас, а ваш e-mail для відправки
вам листів-розсилок, новин тренінгу, корисних матеріалів, комерційних
пропозицій.
Ваші ім'я та e-mail не передаються третім особам, ні за яких умов окрім випадків,
пов'язаних з виконанням вимог законодавства. Ваше ім'я та e-mail на захищених
серверах сервісу mailchimp.com використовуються відповідно до його політики
конфіденційності.
Ви можете відмовитися від отримання листів розсилки і видалити з бази даних свої
контактні дані в будь-який момент, клікнувши на посилання для відписки, що є
присутнім в кожному листі.
Як ці дані використовуються
На сайті www.fbe.com.ua використовуються дані про відвідувачів сервісу Google
Analytics.
За допомогою цих даних збирається інформація про дії відвідувачів на сайті з
метою поліпшення його змісту, функціональних можливостей сайту і, як наслідок,
створення якісного контенту і сервісів для відвідувачів.

Ви можете в будь-який момент змінити налаштування свого браузера так, щоб
браузер блокував всі файли cookie або сповіщав про відправку цих файлів.
Врахуйте при цьому, що деякі функції і сервіси не зможуть працювати належним
чином.
Як ці дані захищаються
Для захисту Вашої особистої інформації ми використовуємо різноманітні
адміністративні, управлінські та технічні заходи безпеки. Наша Компанія
дотримується різних міжнародних стандартів контролю, спрямованих на операції з
особистою інформацією, які включають певні заходи контролю щодо захисту
інформації, зібраної на сайті www.fbe.com.ua.
Наших співробітників навчають розуміти і виконувати ці заходи контролю, вони
ознайомлені з нашим Повідомленням про конфіденційність, нормами та
інструкціями.
Проте, незважаючи на те, що ми прагнемо убезпечити Вашу особисту інформацію,
Ви теж повинні вживати заходів, щоб захистити її.
Ми наполегливо рекомендуємо Вам вживати всіх можливих заходів обережності
під час перебування в Інтернеті. Організовані нами послуги і веб-сайти
передбачають заходи щодо захисту від витоку, несанкціонованого використання і
зміни інформації, яку ми контролюємо. Незважаючи на те, що ми робимо все
можливе, щоб забезпечити цілісність і безпеку своєї мережі і систем, ми не
можемо гарантувати, що наші заходи безпеки допоможуть вберігти інформацію від
зламів хакерів сторонніх організацій.
У разі зміни цієї політики конфіденційності ви зможете прочитати про ці зміни на
цій сторінці або, в особливих випадках, отримати повідомлення на свій e-mail.
Для зв'язку з адміністратором сайту з будь-яких питань ви можете написати лист
на e-mail: network@fbe.org.ua

Политика конфиденциальности
Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы хотим, чтобы Ваша работа на
сайте www.fbe.com.ua по возможности была максимально приятной и полезной, и
Вы совершенно спокойно использовали широчайший спектр информации,
инструментов и возможностей, которые предлагает сайт www.fbe.com.ua.
Личная информация Заказчика, собранная при регистрации (или в любое другое
время) преимущественно используется для подготовки Продуктов или Услуг в
соответствии с Вашими потребностями. Ваша информация не будет передана или
продана третьим сторонам. Однако мы можем частично раскрывать личную
информацию в особых случаях, описанных в «Согласии с рассылкой»
Какие данные собираются на сайте
При добровольной регистрации на получение рассылки «FBE School» вы
отправляете свое Имя и E-mail через форму регистрации.
С какой целью собираются эти данные
Имя используется для обращения лично к вам, а ваш e-mail для отправки вам
писем рассылок, новостей тренинга, полезных материалов, коммерческих
предложений.
Ваши имя и e-mail не передаются третьим лицам, ни при каких условиях кроме
случаев, связанных с исполнением требований законодательства. Ваше имя и email на защищенных серверах сервиса mailchimp.com и используются в
соответствии с его политикой конфиденциальности.
Вы можете отказаться от получения писем рассылки и удалить из базы данных
свои контактные данные в любой момент, кликнув на ссылку для отписки,
присутствующую в каждом письме.
Как эти данные используются
На сайте www.fbe.com.ua используются данные о посетителях сервиса Google
Analytics.
При помощи этих данных собирается информация о действиях посетителей на
сайте с целью улучшения его содержания, улучшения функциональных
возможностей сайта и, как следствие, создания качественного контента и
сервисов для посетителей.

Вы можете в любой момент изменить настройки своего браузера так, чтобы
браузер блокировал все файлы cookie или оповещал об отправке этих файлов.
Учтите при этом, что некоторые функции и сервисы не смогут работать должным
образом.
Как эти данные защищаются
Для защиты Вашей личной информации мы используем разнообразные
административные, управленческие и технические меры безопасности. Наша
Компания придерживается различных международных стандартов контроля,
направленных на операции с личной информацией, которые включают
определенные меры контроля по защите информации, собранной на сайте
www.fbe.com.ua.
Наших сотрудников обучают понимать и выполнять эти меры контроля, они
ознакомлены с нашим Уведомлением о конфиденциальности, нормами и
инструкциями.
Тем не менее, несмотря на то, что мы стремимся обезопасить Вашу личную
информацию, Вы тоже должны принимать меры, чтобы защитить ее.
Мы настоятельно рекомендуем Вам принимать все возможные меры
предосторожности во время пребывания в Интернете. Организованные нами
услуги и веб-сайты предусматривают меры по защите от утечки,
несанкционированного использования и изменения информации, которую мы
контролируем. Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить
целостность и безопасность своей сети и систем, мы не можем гарантировать, что
наши меры безопасности предотвратят незаконный доступ к этой информации
хакеров сторонних организаций.
В случае изменения данной политики конфиденциальности вы сможете прочитать
об этих изменениях на этой странице или, в особых случаях, получить
уведомление на свой e-mail.
Для связи с администратором сайта по любым вопросам вы можете написать
письмо на e-mail: network@fbe.org.ua

