ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Це положення про конфіденційність відноситься до сайту www.instaforex.com і
будь-яким суміжним сайтам, які зареєстровані компанією і нею керуються.
ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Фірма Insta Service Ltd., іменована надалі «Insta Service» або «Компанія», є
інвестиційним підприємством, що діє по всьому світу.
Компанія отримала ліцензію під номером IBC22945 від регулятора фінансових послуг
Сент-Вінсент і Гренадіни.
ФОРМА РЕГІСТРАЦІЇ
Для того, щоб відкрити рахунок у фірмі Insta Service Ltd, Ви повинні спочатку
заповнити і відправити форму реєстрації, приклавши необхідні документи.
Заповнюючи заявку, Ви надаєте особисту інформацію для того, щоб Компанія змогла
оцінити Вашу заявку відповідно до закону і положень про надання фінансових послуг.
Крім того, ця інформація використовується для того, щоб підтримувати з Вами
зв'язок відносно послуг Компанії.
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
Ми надаємо персональні дані третім особам виключно для статистичних цілей і для
того, щоб поліпшити маркетингову кампанію фірми. Інформація надається в тому
обсязі, який дозволений Договором публічної оферти, з умовами якого Ви
погодилися. Ця інформація включає, але не обмежується такими персональними
даними, як ім'я, адреса, дата народження, контактні дані, відомості про роботу,
майно і зобов'язання, а також необхідна інформація фінансового характеру. Час від
часу ми можемо запитувати іншу інформацію, яка буде корисна для поліпшення
наших послуг, якими Ви користуєтеся.
ПОСЕРЕДНИКИ
Ми співпрацюємо з процесинговою компанією для поповнення Вашого рахунку і
виведення коштів з нього. Ця компанія не копіює, не поширює, не зберігає і не
використовує персональні дані для яких-небудь інших цілей.
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Будь-яка особиста інформація, яку Ви надаєте, буде розглядатися як конфіденційна і
поширюється тільки всередині компанії, її філій і серед ділових партнерів. Така
інформація не може бути розкрита ніяким третім особам, за винятком заходів, що
проводяться регулятором або правоохоронними органами, або третім особам, які
надають фірмі виключно статистичні послуги для поліпшення маркетингової кампанії.
Системи контролю сайту можуть також збирати дані з інформацією про сторінки, які
Ви оцінили, про те, як Ви виявили цей сайт, частоту Ваших відвідувань і так далі. Ми
отримуємо цю інформацію, щоб поліпшити вміст нашого сайту. Ми можемо
використовувати її, щоб зв'язатися з Вами будь-яким відповідним способом і надати
Вам інформацію, яка може бути корисною для Вас на нашу думку.

КРЕДИТНА ІСТОРІЯ КЛІЄНТА
Особиста інформація може бути розкрита кредитному агентству або особі,
уповноваженій клієнтом, за розпорядженням клієнта або як зазначено в контракті.
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Ми зберігаємо за собою право розкрити Ваші персональні дані, якщо це потрібно за
законом, а також коли ми вважаємо це за потрібне, щоб захистити наші права і/або
відповідати судового процесу, судовим розпорядженням або юридичним заходам,
проведеним на нашому сайті.
ФАЙЛИ COOKIE
Файл cookie – це маленький текст, який зберігається в комп'ютері користувача з
метою обліку. Ми використовуємо файли cookie на цьому сайті. Ми пов'язуємо
інформацію, яка міститься в файлах cookie, з будь-якої особистої інформації, наданої
Вами на нашому сайті.
Ми використовуємо, як файли cookie ідентифікатора сеансу зв'язку, так і постійні
файли cookie. У першому випадку, файли cookie НЕ анулюються, коли Ви закриваєте
свій браузер. Постійні файли cookie залишаються на жорсткому диску тривалий
період часу. Ви можете видалити постійні файли cookie згідно з інструкціями,
наданими в довідковому файлі Вашого Інтернет браузера.
Ми встановлюємо постійні файли cookie з метою статистичного обліку. Крім того,
постійні файли cookie дозволяють нам відслідковувати і визначати місце
розташування, а також інтереси наших користувачів. Вони підвищують якість наших
послуг на сайті компанії.
Якщо Ви відхиляєте файли cookie, то Ви, тим не менш, можете користуватися нашим
сайтом.
Деякі наші ділові партнери використовують файли cookie на нашому сайті. Ми не
маємо доступу до цих файлів cookie або контролю над ними.
БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Особиста інформація, яку Ви надаєте в зв'язку з реєстрацією в якості користувача
нашого сайту або наших послуг, вважається інформацією реєстрації. Така
інформація захищена безліччю способів. Ви маєте доступ до Вашої реєстраційної
інформації через пароль, обраний Вами. Цей пароль закодований і відомий тільки
Вам. Ваш пароль не можна розкривати нікому. Інформація реєстрації надійно
зберігається на захищених серверах, тільки уповноважений персонал має до неї
доступ через паролі. Компанія шифрує всю особисту інформацію, яка надходить.
Компанія робить все можливе, щоб не допустити неуповноважених осіб до перегляду
будь-якої подібної інформації.
Особиста інформація, надана в нашу компанію, яка не є інформацією реєстрації,
також зберігається на захищених серверах. До неї має доступ тільки уповноважений
персонал через паролі. У Вас немає доступу до цієї інформації. Ви не можете
створити пароль, щоб подивитися чи змінити цю інформацію.
ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
У разі зміни Вашої персональної інформації Ви повинні повідомити про це у відділ

підтримки клієнтів по електронній пошті support@instaforex.com, по телефону, факсу
або авіапошті, використовуючи інформацію для контактів, зазначену нижче.
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Ми зберігаємо за собою право розкрити Ваші персональні дані, якщо це потрібно за
законом. Крім того, ми вважаємо цей захід необхідним для захисту наших прав
та/або відповідності судового процесу, судовим розпорядженням або юридичним
заходам, проведеним на нашому сайті. Ми не несемо відповідальності за неналежне
використання або втрату особистої інформації через файлів cookie на нашому сайті,
до яких ми не маємо доступу і не можемо контролювати. Крім того, ми не
відповідальні за незаконне або недозволене використання Вашої персональної
інформації в результаті зловживання Вашими паролями через недбалість або злого
наміру.
ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Якщо ми приймемо рішення змінити нашу політику конфіденційності, то опублікуємо
ці зміни на відповідних сторінках сайту, щоб Ви були в курсі, яку саме інформацію ми
збираємо, як ми її використовуємо і за яких обставин ми можемо її розкрити.
Ми залишаємо за собою право вносити зміни в політику конфіденційності в будь-який
час, тому, будь ласка, регулярно переглядайте цей документ. Якщо в політику будуть
внесені істотні зміни, ми повідомимо Вам про це тут, по електронній пошті або
повідомленням на нашій домашній сторінці.

