ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ:

Користуючись послугами сайту forum.silklink.org (далі Сайт), користувач висловлює
свою згоду з Політикою Конфіденційності. Сайт залишає за собою право вносити зміни
в Політику Конфіденційності на свій розсуд.
Метою заяви про конфіденційність даних є надання інформації про збирання, обробку
й використання (далі — «використання») персональних даних.
Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією
Політики Конфіденційності, відповідно до якої регулюються правила користування
Сайтом.
Особисті дані — це інформація, яка ідентифікує вас; наприклад, ваше ім'я або
електронна. Українська Асоціація Шовкового Шляху Silk Link не збирає ваші особисті
дані, крім випадків, коли ви явно надаєте такі дані (наприклад, коли користувач
підписується на розсилку через електронну пошту, залишає заявку на зворотній
зв’язок) і згоду на їх використання.
Ми зберігаємо, використовуємо чи передаємо ваші персональні дані лише за вашої
згоди та лише в мірі, необхідній у кожному окремому випадку (стосовно вмісту й часу)
— наприклад, для того, щоб відповісти на ваші запитання чи зауваження, виконати
ваші запити або інформувати вас про новини, пов’язані з Українською Асоціацією
Шовкового Шляху Silk Link чи Українським Форумом Шовкового шляху.

ОСНОВНІ ПУНКТИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ:
Сайт збирає деяку інформацію про користувача, що носить особистий характер, проте
користувач сам розпоряджається тим, в якому обсязі її надати.
Сайт зобов'язується не продавати і не надавати особисті дані користувача третім
особам ні за яких обставин.
Сайт може використовувати особисту інформацію користувача для того, щоб
зв'язатися з ним з метою надання комерційних пропозицій, інформування про важливі
новини, а також іншої інформації, що становить інтерес для користувачів.

ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОГО ХАРАКТЕРУ
При використанні деяких послугами Сайту, наприклад, підписка на e-mail розсилку,
Сайт пропонує користувачеві надати певну інформацію особистого характеру за
допомогою заповнення Форми. Рішення про користування подібними послугами або
відмову від них приймається користувачем.

При наданні інформації на Сайті користувач погоджується з тим, що ця інформація
може відправлятися за межі державних кордонів України, а також зберігається і
обробляється Сайтом.
МОЖЛИВІСТЬ ВИБОРУ
Для збереження конфіденційності, користувач не зобов'язаний надавати нам
інформацію, яка може спричинити за собою будь-які незручності. Однак, використання
ресурсів Сайту неможливо без надання деякої особистої інформації, що є
обов'язковою.

ВИКОРИСТАННЯ COOKIE-Фото
З метою поліпшення роботи Сайту використовує cookie-файли для обліку (запису)
відвідувань користувача. Cookie - це файл невеликого розміру, який передається
браузеру користувача за допомогою веб-серверу й може бути впізнаний тільки тим
сервером, який його надіслав. Подібні файли неможливо використовувати в якості
виконуваних програм або для впровадження вірусів.
Налаштування більшості браузерів дозволяють приймати cookie-файли за
замовчуванням. Користувач може налаштувати браузер таким чином, щоб отримувати
від нього повідомлення про появу cookie-файлу. У такому випадку користувач отримує
можливість самостійно вирішувати прийняти або відхилити його. Для деяких сайтів, які
потребують авторизації, cookie-файли є обов'язковими. Користувачі, що відхиляють
cookie-файли на таких сайтах, швидше за все, не зможуть скористатися їх ресурсами.
Ми використовуємо cookie-файли для обліку відвідувань Сайту і наш веб-сервер
автоматично фіксує IP / Інтернет-адреса комп'ютера користувача. Цей вид даних не
дозволяє особисто ідентифікувати користувача, тобто його анонімність буде
збережена, якщо тільки він сам не надасть Сайту інформацію про себе.

ПРЕТЕНЗІЇ З ПИТАНЬ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Якщо у користувача склалася думка про те, що Сайт не виконав свої зобов'язання по
дотриманню даної Політики Конфіденційності, він може надіслати лист зі скаргою,
використовуючи форму для зв'язку.
У листі потрібно максимально докладно описати те, яким чином Сайт, на думку
користувача, порушив Політику Конфіденційності. Всі скарги будуть розглянуті
належним чином.
Якщо користувач не згоден з Політикою конфіденційність Сайту, то йому не
рекомендується користуватися послугами Сайту.

