Política de privacidade e proteção de informações.

Ao deixar os dados no site, você concorda com a Política de Privacidade e Proteção
em formação.
Proteção de dados
A administração do site flyseeagro.com (doravante o Site) não pode transferir ou divulgar
informações,
fornecido pelo usuário (doravante o usuário) ao registrar e usar as funções
local para terceiros, exceto conforme descrito pela legislação do país, no território
qual o usuário conduz suas atividades.
Obtenção de informações pessoais
Para comunicação no site, o usuário é obrigado a inserir alguns dados pessoais.
Para verificar os dados fornecidos, o site reserva-se o direito de exigir
prova de identidade online ou offline.
Uso de informações pessoais
O site usa as informações pessoais do usuário para atendimento e para melhorar a qualidade
serviços prestados. Algumas das informações pessoais podem ser fornecidas ao banco ou
sistema de pagamento, se o fornecimento desta informação for devido ao procedimento
transferência de fundos para o sistema de pagamento, os serviços que o usuário deseja utilizar.
O site faz todos os esforços para preservar a segurança dos dados pessoais do Usuário. Pessoal
as informações podem ser divulgadas nos casos descritos por lei, ou quando
a administração irá considerar tais ações necessárias para cumprir com os
procedimento, ordem judicial ou processo legal necessário para operar
Usuário com o Site. Em outros casos, sob nenhuma circunstância, informações que
As transferências do usuário para o Site não serão divulgadas a terceiros.
Comunicação
Após o usuário deixar os dados, ele recebe uma mensagem confirmando-os
registro bem-sucedido. O usuário tem o direito de, a qualquer momento, parar de receber
boletins informativos usando o serviço adequado no Site.
Links
O site pode conter links para outros sites. O site não é responsável por
o conteúdo, qualidade e políticas de segurança desses sites. Esta declaração de
a confidencialidade se aplica apenas às informações postadas diretamente no site.
Segurança
O site garante a segurança da conta do usuário contra acessos não autorizados.
Mudar notificações
O site se reserva o direito de fazer alterações na Política de Privacidade sem
notificações adicionais. As inovações entram em vigor a partir do momento de sua publicação.
Os usuários podem rastrear mudanças na Política de Privacidade por conta própria.

