Ochrana osobních dat
Sběr osobních informací
Vážíme si vaší důvěry. Za účelem naplnění důvěry, Intellipay dodržuje etické standardy ve
shromažďování, používání a ochraně veškerých informací, které poskytujete.
Požádáme vás o informace, které potřebujeme k vaší osobní identifikaci nebo nám umožnují vás
kontaktovat. Budeme uchovávat pouze osobní údaje, které jste odsouhlasili a poskytli.
Jako většina internetových stránek, automaticky shromažďujeme data o návštěvnosti stránek a
tato jsou ukládaná v log souborech. Tyto informace zahrnují adresy internetového protokolu, typ
prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, odkazující/výchozí stránky, operační systém a
datum a čas. Tato data nejsou spojena s našimi uživateli.

Použití Vašich osobních informací
Používáme externí platební procesory při fakturaci za zboží a služby. Můžeme být jimi požádáni o
poskytnutí části vašich dat, aby byla dokončena transakce. Tato zásada se nevztahuje na tyto
externí stránky. Pokud se budete chtít dozvědět víc, tak vám doporučujeme navštívit tyto stránky.
Odkaz bude k dispozici na příslušných stránkách na tomto webu.
Můžeme sloučit anonymní demografické informace s údaji o prodeji pro účely průzkumu.
Vyhrazujeme si právo zveřejnit vaše osobní údaje a transakční údaje v souladu se zákonem, když
budeme přesvědčeni, že zpřístupnění je nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo v souladu se
soudním řízením, soudním příkazem nebo soudním procesem týkajících se našich webových
stránek.

Kontrola osobních informací
Když se zaregistrujete, nebo nám jinak poskytnete osobní údaje, nebudeme tyto informace sdílet
se třetími stranami bez vašeho svolení kromě výjimek již uvedených. Tyto budou použity pouze
pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany soukromí.
Intellipay posílá občas e-mailem oznámení, jako jsou informace o transakcích a správě účtu (které
jste zahájili). Tyto emaily jsou považovány za nedílnou součást poskytované služby a není možné
se od nich odhlásit. Upozorňujeme, že můžete obdržet oznámení od platebních procesorů, jako
výsledek platebních transakcí a od poskytovatelů identity (například Facebook), když začnete
používat naše stránky prostřednictvím jejich služby.

Přístup k osobním informacím
Poskytneme vám prostředky k tomu, abyste zajistili, že vaše osobní údaje jsou správné a aktuální.
Pokud jste vyplnili uživatelský profil, tak vám bude poskytnut přístup na váš profil a jeho úpravu
na našich webových stránkách. Jedinou výjimkou je to, že nebudete moci změnit své jméno,
příjmení a e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci.

Ochrana osobních dat
Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Když zadáte citlivé informace na našem
webu, vaše informace jsou odesílány přes ověřené a šifrované připojení pomocí Secure Socket
Layer (SSL).
Vaše osobní údaje ukládáme pouze na serverech s omezeným přístupem chráněných pomocí
různých technologií a osvědčených postupů v tomto průmyslu, aby se zabránilo neoprávněnému
přístupu, použití nebo vyzrazení.

Použití Cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uložené na počítači uživatele pomocí prohlížeče.
Používáme cookies, aby naše stránky byly uživatelsky příjemnější.
Povolení cookies je nutné při použití těchto stránek. Upozorňujeme, že dnešní prohlížeče vám
umožní filtrovat, které stránky mohou ukládat cookies na vašem zařízení.

Změny tohoto prohlášení
S vývojem Intellipay se vyvíjí také naše zásady ochrany osobních údajů, abychom reagovali i na
nové situace. Abyste byli informováni o změnách, zkontrolujte si tento dokument pravidelně.

