Політика конфіденційності
Ця політика застосовується до інформації, яка може бути зібрана на сайті Tamipul.com.ua.
Користуючись сайтом www.Tamipul.com.ua, Ви погоджуєтесь прийняти інструкції, описані у цій Політиці
конфіденційності.
Tamipul.com.ua знає, що Ви турбуєтеся про те, як використовуються та поширюються Ваші персональні дані, і ми
високо цінуємо Вашу довіру тому, що ми будемо робити це обережно і розсудливо. Tamipul.com.ua прагне
прислухатися та проявляти повагу до Ваших побажань стосовно збереження Ваших даних на сайті.

Персональна інформація
Інформація, яку ми отримали від Вас, допомагає нам персоналізувати та постійно поліпшувати умови для
користування сайтом Tamipul.com.ua.
Інформація, яку Ви надаєте нам в режимі онлайн на сайті Tamipul.com.ua, надійно зберігається в базі даних і може
бути надана тільки нашим споріднених компаніям або деяким ретельно перевіреним третіми особам для
забезпечення надійності та цілісності.
Інформація, яку ми отримуємо від Вас є добровільною. Ми забезпечуємо захист будь-якої наданої нам інформації.
Tamipul.com.ua виконує вимоги стандартів та правил з безпеки щодо несанкціонованого доступу до інформації
клієнтів з метою попередження несанкціонованого видалення чи редагування даних.
Від Вас вимагається забезпечення захисту від несанкціонованого доступу до пароля до комп'ютера. У разі якщо
Ви використовуєте спільний комп'ютер, по завершенню роботи не забудьте вийти зі свого облікового запису.
Ви можете в будь-який час звернутися до Tamipul.com.ua , щоб дізнатися, якою інформацією про Вас ми володіємо,
і за запитом щодо змін такої інформації.

Cookie-файли
Як і більшість веб-сайтів, ми використовуємо cookie-файли, які є частинами даних, що подаються в браузер та
дозволяють нашому сайту ідентифікувати Вас, коли Ви заходите на сайт. Важливо, щоб Ви зрозуміли, що ці файли
не зможуть видати інформацію про Вас, якщо Ви її добровільно не пред’явили.
Вся інформація щодо користувачів надається добровільно, зібрана інформація не ідентифікує особу користувача.
Якщо Ви хочете обмежити можливість відстеження "cookies", почистіть існуючі "cookies" у вашому браузері і
забороніть їх збір з домену Tamipul.com.ua.
Якщо у Вас є питання стосовно будь-якого елемента нашої політики щодо веб-конфіденційності, будь ласка,
зв'яжіться з нами за допомогою електронної пошти або по телефону.

