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Збіртавикористанняособистоїінформації
Особистаінформація —цедані,якідозволяютьрозпізнатилюдинутазв’язатисяз
нею.
У разі звернення в Bit Step у вас можуть запросити надати особисту інформацію
відповідно до цієї Політики конфіденційності. Ці відомості можуть бути об’єднанні з
іншими в цілях надання могут быть объединены с другими в целях предоставления 
і
поліпшення наших продуктів, послуг, контенту і реклами. У разі ненадання вами
особистої інформації, в деяких випадках ми не зможемо надати вам продукт, надати
послугуабовідповістиназапит.
Нижче наводяться приклади того, надання якої саме особистої інформації може запросити
у
вас
компанияBitStep,іяквонаможевикористовуватися.
Особистаінформація,якунамнадають
▪

При реєстрації аккаунта Bit Step, для подальшої ідентифікації, ми можемо запросити у
вас надання особистої інформації, включаючи ім’я, прізвище, дату нарождення, адреса
електронноїпошти.
Використанняособистоїінформації

▪

Зібрана нами особиста інформація допомогає тримати вас в курсі новин
Bit Step, повідомляти про оновлення програмного забезпечення і майбутні події.
Відмовитися від розсилок новин можна в будь-який час, змінивши відповідні
налаштування.

▪

Ми також використовуємо особисту інформацію з метою створення, розробки,
експлуатації, поширення і поліпшення наших продуктів, послуг, матеріалів та реклами,
а
такожвметою
запобіганнявтратіпротидіїшахрайству.

▪

Ми можемо використовувати вашу особисту інформацію для перевірки вашу личную
информацию для перевірки вашої особистості, ідентифікації користувача і підбору
відповіднихдляваспослуг.

▪

Ми можемо використовувати вашу особисту інформацію для внутрішніх цілей,
наприклад, при аналізі даних і досліджень, спрямованих на поліпшення продуктів і
послугBitStep,атакожспособівспілкуваннязклієнтами.

▪

В разі вашої участі у змаганнях, конкурсах або аналогічному заході, ми можемо
використовуватинаданувамиінформаціюдляуправлінняцимиподіями.
Розкриттяінформаціїтретімособам
Іноді компанія Bit Step може розкривати деякі особисті дані користувачів своїм
стратегічним партнерам, які допомагають надавати продукти і послуги компанії або
просуваютьпродукціюBitStepнаринку.

Компанія Bit Step надає особисту інформацію тільки для поширення або поліпшення
продуктів, послуг та реклами, ця інформація не передається третім особам в
маркетинговихцілях.
Інше
Компанія Bit Step може бути зобов'язана розкрити вашу особисту інформацію відповідно
до законодавства, вимог судочинства, судового розгляду або за запитом державних
органів країни вашого перебування або інших країн. Ми також можемо розкрити вашу
особисту інформацію, якщо це буде необхідно в цілях національної безпеки, виконання
законуабовіншихсуспільноважливихцілях.
Ми також можемо розкрити вашу особисту інформацію, якщо це буде необхідно для
виконання наших умов або захисту наших операцій або користувачів. Крім того, в разі
реорганізації, злиття або продажу компаній ми можемо передавати особисті дані
відповідноїтретійстороні.
Захистособистоїінформації
Компанія Bit Step дуже серйозно ставиться до захисту вашої особистої інформації,
захищають вашу особисту інформацію. Для зберігання вашої особистої інформації
Bit Step використовує комп'ютерні системи з обмеженим доступом, розташовані в
приміщенняхзфізичнимизасобамиохорони.
При використанні вами деяких продуктів, послуг і додатків Bit Step, при публікації
повідомлень у чатах або на сайтах соціальних мереж зазначена вами особиста інформація
і весь вміст будуть доступні іншим користувачам. У таких випадках ви несете особисту
відповідальність за інформацію, яку надаєте або відправляєте. Наприклад, якщо ви
вказуєте свої ім'я та адресу електронної пошти при публікації повідомлення в чатах, така
інформаціястаєзагальнодоступною.Проявляйтеобережністьутакихситуаціях.
Цілісністьізберіганняособистоїінформації
За допомогою Bit Step ви легко зможете забезпечити точність, повноту та актуальність
своєї особистої інформації. Ми будемо зберігати вашу особисту інформацію протягом
терміну, необхідного для виконання зобов'язань, які вказані в цій політиці
конфіденційності,якщоіншенепередбаченозаконом.
Доступдоособистоїінформації
Ви можете допомогти нам забезпечити точність, повноту та актуальність вашої контактної
інформації та особистих уподобань, ввійшовши в обліковий запис за посиланням
http://bitstep24.com. Що стосується інших даних, ми забезпечимо вам доступ до вашої
особистої інформації, щоб ви, зокрема, могли подати запит про виправлення або
видалення даних, крім випадків, коли зберігання інформації передбачено законом або
необхідно компанії Bit Step для здійснення діяльності в рамках чинного законодавства.Ми
можемо відмовити у виконанні запитів, які є безпідставними або несумлінні, порушують
конфіденційність інших користувачів, не мають сенсу, або доступ до яких відповідно до
місцевого законодавства не є обов'язковим. Запити на доступ до даних, виправлення або
видаленняданихможнаподатичерезформуЗадатипитання.
Сервіси,заснованінамісцірозташування

Для надання сервісів, заснованих на місці розташування, в своїх продуктах компанія
Bit Step, а також наші партнери і ліцензіати можуть збирати дані про місцезнаходження,
використовувати їх і обмінюватися ними. Такі відомості включають дані про географічне
розташування вашого комп'ютера, одержувані в режимі реального часу. Сервіси,
заснованінамісцезнаходження,можутьвикористовуватиданіGPS.
Нашізобов'язання
З метою захисту особистої інформації ми знайомимо співробітників Bit Step з
рекомендаціями щодо безпеки та конфіденційності і забезпечуємо їх суворе виконання в
компанії.
Питанняпроконфіденційність
Якщо у вас виникли питання або сумніви з приводу політики конфіденційності Bit Step
або обробки даних або ви хочете повідомити про передбачуване порушення, зв'яжіться
з нами. Ви завжди можете нам зателефонувати за місцевим номером Служби підтримки
Bit
Step.
Ми перевіряємо всі звернення і намагаємося відповідати на них в найкоротші терміни.
Якщо ви незадоволені отриманою відповіддю, направте скаргу до відповідного
регулятивного органу своєї країни. Якщо ви хочете отримати вичерпну інформацію про
способиподатискаргу,доречнихввашихобставин,звернітьсядонас.
Компанія Bit Step періодично оновлює політику конфіденційності. У разі внесення
суттєвих змін до цієї політику на нашому веб-сайті буде розміщено відповідне
повідомлення,атакожопублікованаоновленаполітика.

