Політика конфіденційності
Наша Політика конфіденційності регулює умови конфіденційності нашого веб-сайту, розміщеного на
веб-сайті www.wlaunch.net. Будь-які визначення, не визначені в нашій Політиці конфіденційності, мають
значення, визначені в нашому ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР - ОФЕРТА, доступному за посиланням
https://wlaunch.net/doc/licence_agreement.pdf

Ваша конфіденційність
Компанія Wlaunch дотримується всіх законних вимог щодо захисту вашої конфіденційності.
Наша Політика конфіденційності - це юридична заява, яка пояснює, як ми можемо збирати інформацію від
вас, як ми можемо ділитися вашою інформацією та як ви можете обмежити наш обмін вашою
інформацією.

Визначення
"Не особиста інформація" - це інформація, яка не може бути особистою для вас ідентифікацією і яку ми
автоматично збираємо, коли ви отримуєте доступ до нашого веб-сайту за допомогою веб-браузера. Він
також може містити загальнодоступну інформацію, яка ділиться між вами та іншими.
"Персональна інформація" - це непублічна інформація, яка є особистою для вас ідентифікацією та
отримана для того, щоб ми надавали вам всередині нашого веб-сайту. Персональна інформація може
містити таку інформацію, як ваше ім’я, електронна адреса та інша пов’язана інформація, яку ви надаєте
нам або яку ми отримуємо про вас.

Інформація, яку ми збираємо
Як правило, ви контролюєте кількість та тип інформації, яку ви надаєте нам під час використання нашого
веб-сайту.
Як відвідувач, ви можете переглядати наш веб-сайт, щоб дізнатися більше про наш веб-сайт. Ви не
зобов’язані надавати нам будь-яку особисту інформацію як відвідувача.

Зібрана комп'ютерна інформація
Коли ви використовуєте наш веб-сайт, ми автоматично збираємо певну інформацію про комп’ютер,
взаємодіючи ваш мобільний телефон або веб-браузер з нашим веб-сайтом. Така інформація, як правило,
вважається Не особистою інформацією. Ми також збираємо наступне:

1 Cookies
Наш веб-сайт використовує "Cookies", щоб визначити райони нашого веб-сайту, які ви відвідали. Файл
cookie - це невеликий фрагмент даних, який зберігається на вашому комп’ютері чи мобільному пристрої
веб-браузером. Ми використовуємо файли cookie для персоналізації вмісту, який ви бачите на нашому
веб-сайті. Більшість веб-браузерів можуть бути налаштовані для відключення використання файлів cookie.
Однак якщо ви вимкнете файли cookie, ви, можливо, не зможете отримати доступ до функціональності на
нашому веб-сайті правильно або взагалі. Ми ніколи не розміщуємо особисту інформацію у файлах cookie.

2 Інструменти відстеження сторонніх сторін

Ми також використовуємо сторонні інструменти відстеження для покращення продуктивності та
особливостей нашого веб-сайту. Ці інструменти відстеження третьої сторони призначені для збору лише
неособистої інформації про використання Вашого веб-сайту. Однак ви розумієте, що такі інструменти
створюються та керуються сторонами, які не є нашими контролем. Як така, ми не несемо відповідальності
за те, яка інформація фактично захоплена такими третіми сторонами або як така третьою стороною
використовується та захищає цю інформацію.
Ми використовуємо ремаркетинг з Google Analytics, щоб розміщувати рекламу на сторонніх сайтах після
відвідування нашого сайту. Ми та наші сторонні постачальники, як Google, використовуємо файли cookie
від першої сторони (такі як файл cookie Google Analytics) та файли cookie третіх сторін (наприклад, cookie
DoubleClick) для інформування, оптимізації та розміщення оголошень на основі ваших минулих
відвідувань нашого Сайту.
Ви можете відмовитись від Google Analytics для медійної реклами та налаштувати оголошення в Медійній
мережі Google, відвідавши сторінку Налаштування оголошень Google. Google також рекомендує
встановити для свого браузера надбудову для відмови від Google Analytics. Додаток браузера для відмови
від Google Analytics надає відвідувачам можливість запобігати збиранню та використанню даних у Google
Analytics.

3 Автоматична інформація
Ми автоматично отримуємо інформацію від вашого веб-браузера або мобільного пристрою. Ця
інформація включає назву веб-сайту, з якого ви ввійшли на наш веб-сайт, якщо такий є, а також назву
веб-сайту, на який ви очолюєтесь, коли ви залишаєте наш веб-сайт. Ця інформація також включає
IP-адресу вашого комп'ютера / проксі-сервера, яку ви використовуєте для доступу до Інтернету, ім'я
постачальника веб-сайтів, тип веб-браузера, тип мобільного пристрою та операційну систему комп'ютера.
Ми використовуємо всю цю інформацію для аналізу тенденцій серед наших користувачів, щоб допомогти
вдосконалити наш веб-сайт.

Як ми використовуємо вашу інформацію
Ми використовуємо інформацію, яку ми отримуємо від вас наступним чином:

1 Налаштування нашого веб-сайту
Ми можемо використовувати особисту інформацію, яку Ви нам надаєте, разом із будь-якою інформацією
на комп’ютері, яку ми отримуємо, для налаштування нашого веб-сайту.

2 Обмін інформацією з філіями та іншими третіми сторонами
Ми не продаємо, не здаємо в оренду чи іншим чином надаємо Вашу особисту інформацію третім
сторонам для маркетингових цілей. Ми можемо надати Вашу особисту інформацію для філій, які надають
нам послуги щодо нашого веб-сайту (тобто процесори платежів, компанії, що розміщують веб-сайти тощо);
такі філії отримуватимуть лише інформацію, необхідну для надання відповідних послуг, і будуть зв'язані
угодами про конфіденційність, що обмежують використання такої інформації

3 Агрегація даних
Ми залишаємо за собою право збирати та використовувати будь-яку неособисту інформацію, зібрану з
вашого використання нашого веб-сайту, та збирати таку інформацію для внутрішньої аналітики, яка
покращує наш веб-сайт та сервіс, а також для використання чи перепродажу іншим. Ніколи не
включається Ваша особиста інформація в такі агрегації даних.

4 Юридично зумовлене розголошення інформації
Ми можемо юридично вимагати розголошення вашої особистої інформації, якщо таке розкриття (а)
вимагається повісткою, законом чи іншим юридичним процесом; (b) необхідна допомога чиновникам

правоохоронних органів або державним правоохоронним органам; (c) необхідні для розслідування
порушень або іншим чином виконання наших Правових умов; (d) необхідний для захисту нас від судових
позовів або вимог третіх осіб, включаючи вас та / або інших Членів; та / або (e) необхідні для захисту
законних прав, особистої / нерухомості чи особистої безпеки Wlaunch, наших Користувачів, співробітників
та афілійованих осіб.

Не слідкувати ("DNT")
Ми підтримуємо не відслідковувати ("DNT"). Не відслідковувати - це уподобання, яке ви можете
встановити у своєму веб-переглядачі, щоб повідомляти веб-сайти про те, що ви не хочете відслідковувати
їх. Ви можете ввімкнути або вимкнути функцію "Не відстежувати", відвідавши сторінку "Налаштування" або
"Налаштування" веб-браузера.

Захист конфіденційності вашої дитини
Наш веб-сайт не розроблений для використання особами, які не досягли 13-річного віку ("Дитина"), хоча
ми розуміємо, що у нас може бути спроба здійснити покупки через наш веб-сайт. Ми не підтверджуємо вік
наших Користувачів, а також не несемо жодної відповідальності за підтвердження віку користувача. Якщо
ви дитина, будь ласка, зверніться до дозволу батька чи опікуна, перш ніж використовувати наш веб-сайт.
Якщо ви є батьком або опікуном і вважаєте, що Ваша дитина використовує наш веб-сайт, зв’яжіться з
нами, щоб видалити обліковий запис вашої дитини; ми залишаємо за собою право попросити підтвердити
ваші стосунки з Дитиною, перш ніж ми вшановуємо такий запит. Якщо ми виявимо, що дитина створила
обліковий запис на нашому веб-сайті, ми негайно видалимо обліковий запис, як тільки ми виявимо його,
ми не будемо використовувати інформацію з будь-якою метою і не будемо розголошувати інформацію
третім сторонам. Однак, як батько такої Дитини, ви розумієте, що несете юридичну відповідальність за
будь-які операції, створені Дитиною.

Посилання на інші веб-сайти
Наш веб-сайт може містити посилання на інші веб-сайти, які не під нашим безпосереднім контролем. Ці
веб-сайти можуть мати власну політику щодо конфіденційності. Ми не контролюємо і не несемо
відповідальності за пов’язані веб-сайти і надаємо ці посилання виключно для зручності та інформації
наших відвідувачів. Ви отримуєте доступ до таких пов’язаних веб-сайтів на свій страх і ризик. Ці веб-сайти
не підпадають під дію цієї Політики конфіденційності. Ви повинні перевірити політику конфіденційності
(якщо вона існує) цих окремих веб-сайтів, щоб побачити, як оператори цих сторонніх веб-сайтів будуть
використовувати вашу особисту інформацію. Крім того, ці веб-сайти можуть містити посилання на
Веб-сайти наших філій. Веб-сайти наших філій не поширюються на цю Політику конфіденційності, і ви
повинні перевірити їх окремі політики конфіденційності, щоб побачити, як оператори таких веб-сайтів
будуть використовувати вашу особисту інформацію.

Наша політика електронної пошти
Наші філії та ми повністю дотримуємось національних законів щодо СПАМу. Ви завжди можете
відмовитися від отримання подальшої електронної кореспонденції від нас та / або наших філій. Ми
погоджуємось, що ми не будемо продавати, здавати в оренду чи торгувати вашою електронною адресою
будь-якій сторонній стороні без вашого дозволу.

Оновлення політики конфіденційності
Ми залишаємо за собою право змінювати цю Політику конфіденційності в будь-який час. Ви повинні часто
переглядати цю Політику конфіденційності. Якщо ми внесемо суттєві зміни до цієї політики, ми можемо
повідомити про це на нашому веб-сайті, у блозі, електронній пошті чи будь-яким визначеним нами
методом. Метод, який ми обрали, - на власний розсуд.

Запитання про нашу практику конфіденційності або цю політику
конфіденційності
Якщо у вас виникнуть запитання щодо наших практик конфіденційності або цієї Політики, будь ласка,
зв'яжіться з нами.

