Politica de confidențialitate

Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu utilizarea informațiilor personale descrise în
această politică de confidențialitate. Tu și Fundația pentru Studiul Nanoneuroștiințelor și Neuroregenerării (FSNN) sunteți de acord să respectați Politica de confidențialitate.
Despre noi
FSNN ia foarte în serios confidențialitatea tuturor utilizatorilor site-urilor sale web. Această
politică de confidențialitate descrie modul în care informațiile dvs. personale vor fi tratate.
Politica noastră de confidențialitate va fi revizuită și îmbunătățită periodic și ar trebui să verificați această pagină pentru a vedea cele mai recente politici. Dacă doriți mai multe informații
sau aveți comentarii cu privire la Politica noastră de confidențialitate sau orice alt aspect al
site-ului sau al serviciului nostru, vă rugăm să ne contactați la receptie@roneuro.ro.
Accesul la site-ul FSNN și utilizarea de către toți vizitatorii sunt guvernate de Termenii și condițiile FSNN, pe care trebuie să le citiți și să le acceptați ca o condiție pentru utilizarea siteurilor FSNN.
Operatorul
Operatorul pentru datele personale colectate prin intermediul site-ului FSNN poate fi contactat la receptie@roneuro.ro. Operatorul este persoana sau organizația care controlează scopurile pentru care sunt utilizate datele dvs. personale și mijloacele utilizate pentru procesarea
și protejarea acelor informații.
Ce informații colectăm?
Pentru a vă oferi serviciile noastre, este posibil să colectăm și să păstrăm o evidență a informațiilor personale despre dvs. de pe site-ul FSNN. Aceste informații pot include informații
generale, cum ar fi adresa dvs. IP, data / ora accesului, detaliile fișierelor sau paginilor consultate, pagina de la care a avut loc accesul, nivelul de top al domeniului (.com, .ch, etc) navigatorul de internet și sistemul de operare folosit.
Putem retine detaliile tranzactiilor sau platilor pe care le faceti pe FSNN.
De asemenea, putem utiliza module cookie (vedeți mai jos).

Cum vom folosi informațiile dvs.?
Datele colectate din utilizarea site-ului FSNN de către orice utilizator sunt păstrate în scopuri
statistice.
De obicei, vom stoca informațiile dvs. personale pentru perioada în care utilizați orice site
web FSNN și pentru o perioadă rezonabilă după ce ați încetat să o utilizați. Vă rugăm să ne
informați când încetați definitiv să utilizați toate site-urile FSNN. Ne rezervăm dreptul de a
păstra informațiile pentru o perioadă mai lungă, dacă este necesar, de exemplu pentru a investiga încălcările termenilor noștri de utilizare.
Cookies
În comun cu mulți alți operatori de site-uri web, este posibil să folosim tehnologia standard
numită "cookie-uri" pe acest site. Fișierele cookie sunt mici fragmente de informații stocate
de browserul dvs. pe hard disk-ul computerului. Cookie-urile noastre ne permit să vă identificăm și să stocăm informații despre serviciile pe care le utilizați la vizitele dvs. Cele mai multe
browsere acceptă automat cookie-urile, dar de obicei puteți schimba browser-ul pentru a
preveni stocarea cookie-urilor. Cu toate acestea, dacă dezactivați modulele cookie, acest lucru va limita serviciul pe care vi-l putem furniza. Asigurați-vă că setările pentru cookie ale
browserului dvs. sunt așa cum doriți.
Transferați și utilizați informațiile dvs. către și în alte țări și către terți
Serverul pe care se găsește site-ul web FSNN poate fi în afara țării din care accesați acest site
web și vă poate fi în afara țării dvs. de reședință. Datorită modului în care informațiile sunt
transferate pe Internet, este posibil ca informațiile schimbate între dvs. și FSNN să fie direcționate prin intermediul altor servere din diferite țări.
Informațiile dvs. pot fi transferate de-a lungul granițelor țării, eventual în țări în care legile
privind protecția datelor oferă un nivel mai scăzut de protecție decât în țara dvs. de reședință.
FSNN utilizează furnizorii de servicii terțe, de exemplu pentru a gestiona solicitările de asistență pentru utilizatori și pentru a permite furnizarea acestor servicii, poate fi necesar să transferați date personale, inclusiv un transfer automat de e-mailuri către acești furnizori. Prin
trimiterea oricăror informații personale către FSNN, sunteți de acord cu acest transfer. De
asemenea, trebuie să știți că, din moment ce articolele dvs. și (în funcție de setările de confidențialitate) informațiile dvs. de profil sunt vizibile utilizatorilor din aproape toate țările lumii,
ceea ce înseamnă că datele dvs. sunt transferate în mod necesar în aceste țări.

Securitate
Luăm în serios securitatea informațiilor personale. Avem proceduri de securitate pentru a
proteja bazele noastre de date de vizitatori împotriva pierderilor și a utilizării abuzive și numai
pentru a permite accesul la acestea atunci când este necesar și apoi în conformitate cu orientări stricte cu privire la utilizarea informațiilor personale conținute în acestea.
Site-ul FSNN poate conține linkuri către alte site-uri web. Nu avem control și nu suntem responsabili pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau securitatea acestor site-uri. Vă
recomandăm să verificați politicile de confidențialitate și securitate ale fiecărui site pe care îl
vizitați.
Click aici pentru mai multe detalii.

