Політика використання персональних даних
Останнє оновлення: 12.06.2018 р.
У цій політиці описується інформація, яку ми опрацьовуємо для забезпечення повноцінної роботи
сайту http://sozopolflats.com/.

Яку інформацію ми збираємо?
Ми збираємо ваші дані, що надсилаються вами через форми для зв'язку на сайті, а саме:
 ім'я (а також прізвище та по батькові, якщо такі були вказані у формі);
 контактні дані: електронна адреса, номер телефону.

Як ми використовуємо цю інформацію?
Ми використовуємо дані, що збираються, щоб відповідати на ваші запити і зв'язуватися з
вами.
Ми можемо надсилати вам інформацію про продукти, якими ви цікавилися, але ви маєте
право в будь-який момент відмовитися від отримання цієї інформації, надіславши письмову
відмову на електронну пошту sozopolflats@gmail.com.
Ми зберігаємо дані, поки не перестанемо потребувати їх для відповіді на ваші запити та
надання наших послуг і продуктів. Термін зберігання визначається в індивідуальному
порядку залежно від таких факторів, як характер даних, мета їх збору та обробки та
відповідні юридичні чи операційні потреби у їх зберіганні.
Ваша згода на обробку персональних даних діє безстроково. У будь-який момент ви маєте
право відкликати свою згоду на обробку персональних даних, а також виправити,
доповнити, уточнити або видалити їх, звернувшись до нас за вказаними на сайті
контактними даними.

Хто використовує цю інформацію?
Дані, які ви надсилаєте, використовуються тільки адміністрацією сайту, співробітниками
компанії "Інвест Хоум Ін" ООД та афілійованими особами. Афілійовані особи
дотримуються цієї політики так само, як і адміністрація сайту.
Ми не надаємо передану вами інформацію третім особам без вашої згоди або прохання,
наданих письмово.
У виняткових випадках ми можемо розкрити інформацію, що збирається, третім особам,
якщо цього вимагає чинне законодавство чи інші нормативні акти. Наприклад, ми будемо
змушені розголосити інформацію, що збирається, для виконання судових приписів або
офіційних запитів з боку органів влади, а також у разі захисту своїх прав і власності.
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Як ви можете дізнатися про зміни у цій Політиці?
В міру зростання та розвитку сайту, а також змін у законодавстві та технологіях в інтернетіндустрії, ми можемо час від часу вносити зміни до нашої Політики використання
персональних даних. Всі зміни будуть опубліковані на сайті http://sozopolflats.com/.
Публікація зміненої Політики на сайті має сприйматися як фактичне повідомлення,
направлене особисто користувачеві сайту.

Як з нами зв'язатися з питань використання ваших персональних даних?
Запити та звернення щодо наданих персональних даних приймаються за наступними
контактними даними:
E-mail: sozopolflats@gmail.com
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