Política de Privacidade
Política de privacidade do site https://amoguru.com/
Esta Política de Privacidade de Dados Pessoais (doravante - Política de Privacidade) se
aplica a todas as informações postadas no site na Internet em: https://amoguru.com/ (doravante
referido como o Site), que os visitantes podem conhecer o Usuário enquanto usam o Site, seus
serviços, programas e produtos. Usar os serviços do Site significa consentimento incondicional
do Usuário com esta Política e os termos de processamento especificados nela informação
pessoal; em caso de desacordo com estas condições, o Usuário deverá abster-se de utilizar os
serviços.
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. No âmbito desta Política, sob as informações pessoais do Usuário são entendidos:
1.1.1. Informações pessoais que o usuário fornece sobre si mesmo independentemente ao
se registrar (criar uma conta) ou no processo de uso Serviços, incluindo dados pessoais do
Usuário.
1.1.2. Dados que são transmitidos automaticamente aos serviços do Site no decorrer de
sua usando o software instalado no dispositivo do usuário segurança, incluindo endereço IP,
dados de cookies, informações do navegador Usuário (ou outro programa que fornece acesso a
serviços), características técnicas de hardware e software, utilizados pelo Usuário, data e hora de
acesso aos serviços, endereços dos páginas e outras informações semelhantes.
1.1.3. Outras informações sobre o Usuário, cujo processamento é fornecido
Acordo sobre o uso do Site.
2. FINALIDADE DO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS DOS USUÁRIOS
2.1. O site coleta e armazena apenas as informações pessoais que necessários para a
prestação de serviços ou a celebração de acordos e contratos com pelo Utilizador, salvo nos
casos em que a lei preveja armazenamento obrigatório de informações pessoais por um período
especificado por lei prazo.
2.2. O Site processa as informações pessoais do Usuário nas seguintes propósitos:
2.2.1. Identificação do Usuário cadastrado no Site para obter acesso aos serviços.
2.2.2. Fornecer ao Usuário acesso a recursos personalizados Local.
2.2.3. Estabelecer feedback com o usuário, incluindo referência notificações, solicitações
relativas ao uso do Site, prestação de serviços, processamento solicitações e pedidos do Usuário.
2.2.4. Determinar a localização do usuário para garantir a segurança, prevenção de
fraudes.
2.2.5. Confirmação da exatidão e integridade dos dados pessoais,
fornecido pelo usuário.
2.2.6. Criar uma conta para fornecer serviços de programação, desenvolvimento,
customização, integração, manutenção e manutenção funcionalidades e módulos utilizados pelo
Usuário dos Serviços, caso o Usuário tenha dado consentimento para criar uma conta.
2.2.7. Avisos ao Usuário do Site sobre atualização de informações e condições provisões
de serviços.
2.2.8. Fornecer ao usuário um atendimento eficaz e técnico suporte em caso de problemas
relacionados ao uso do Site.
2.2.9. Implementação de atividades publicitárias com o consentimento do Usuário.

3. TERMOS DE PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS
DE USUÁRIOS E SUA TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS
3.1. O site armazena informações pessoais dos Usuários de acordo com regulamentos
internos de serviços específicos.
3.2. No que diz respeito às informações pessoais do Usuário, elas são armazenadas
confidencialidade, salvo nos casos de fornecimento voluntário por parte do Utilizador
informações sobre você para acesso geral a um círculo ilimitado de pessoas. Usando serviços
individuais O usuário concorda que uma certa parte de sua informações pessoais tornam-se
públicas.
3.3. O site tem o direito de transferir as informações pessoais do usuário para terceiros
nos seguintes casos:
3.3.1. O usuário concordou com tais ações.
3.3.2. A transferência é necessária para que o Usuário utilize determinados serviço ou
para a execução de um acordo ou contrato específico com o Usuário.
3.3.4. A transferência é fornecida pelo russo ou outro aplicável legislação no âmbito do
procedimento estabelecido por lei.
3.3.5. Em caso de venda do Site, todas as obrigações cumprimento dos termos desta
Política em relação ao informação pessoal.
3.4. O tratamento dos dados pessoais do Utilizador é realizado sem limites de prazo de
qualquer forma legal, inclusive em sistemas de informação dados pessoais com ou sem o uso de
ferramentas de automação tais fundos. O tratamento dos dados pessoais dos Utilizadores é
realizado em de acordo com a Lei Federal de 27 de julho de 2006 N 152-FZ "Sobre Dados
Pessoais".
3.5. Em caso de perda ou divulgação de dados pessoais, a Administração do Site informa
o Usuário sobre a perda ou divulgação de dados pessoais.
3.6. A Administração do Site toma as medidas organizacionais e medidas técnicas para
proteger as informações pessoais do usuário de acesso não autorizado ou acidental, destruição,
alteração, bloqueio, cópia, distribuição, bem como de outras ações ilegais de terceiros.
3.7. A Administração do Site juntamente com o Usuário aceita todas as medidas para
evitar perdas ou outras consequências negativas causadas por perda ou divulgação dos dados
pessoais do Usuário.
4. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1. O usuário é obrigado:
4.1.1. Fornecer informações sobre dados pessoais necessários para uso do Site.
4.1.2. Atualizar, complementar as informações fornecidas sobre dados se esta informação
mudar.
4.2. A Administração do Site é obrigada a:
4.2.1. Use as informações recebidas exclusivamente para os fins, especificado nesta
Política de Privacidade.
4.2.2. Garantir que as informações confidenciais sejam mantidas em sigilo e não
ivulgadas sem a prévia autorização por escrito do Usuário, e não realizar venda, troca,
publicação ou divulgação de outras formas possíveis dados pessoais transferidos do Usuário,
exceto conforme previsto esta Política de Privacidade.
4.2.3. Tome precauções para proteger a privacidade dados pessoais do Utilizador de
acordo com o procedimento habitualmente utilizado para proteção deste tipo de informação no
volume de negócios existente.
4.2.4. Implementar o bloqueio de dados pessoais relacionados a ao Usuário relevante, a
partir do momento da solicitação ou solicitação do Usuário ou seu representante legal ou órgão

autorizado para a proteção dos direitos dos súditos dados pessoais para o período de verificação
em caso de detecção de dados não confiáveis dados pessoais ou má conduta.
5. RESPONSABILIDADES DAS PARTES
5.1. A Administração do Site, que não cumpriu suas obrigações, é responsável
responsabilidade por perdas incorridas pelo Usuário devido a uso de dados pessoais, de acordo
com a legislação da Rússia Federação.
5.2. Em caso de perda ou divulgação de informações confidenciais A Administração do
Site não é responsável se esta informação confidencial em formação:
5.2.1. Tornou-se propriedade pública antes de sua perda ou divulgação.
5.2.2. Foi recebido de um terceiro antes de ser recebido Administração do Site.
5.2.3.Foi divulgado com o consentimento do Usuário.
6. RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS
6.1. Antes de ir a tribunal com uma reclamação sobre litígios decorrentes da relação entre
Pelo Usuário do Site e pela Administração do Site, é obrigatória a apresentação reivindicações
(uma proposta escrita para uma solução voluntária da disputa).
6.2. O destinatário da reclamação no prazo de 60 dias corridos a partir da data de
recebimento o reclamante notifica o reclamante por escrito dos resultados da contraprestação
reivindicações.
6.3. Se não houver acordo, o litígio será remetido para o tribunal em de acordo com a
legislação atual da Federação Russa.
6.4. Para esta Política de Privacidade e a relação entre O Usuário e a Administração do
Site aplicam a legislação vigente Federação Russa.
7. TERMOS ADICIONAIS
7.1. A Administração do Site tem o direito de fazer alterações nesta Política
confidencialidade sem o consentimento do usuário.
7.2. A nova Política de Privacidade entra em vigor a partir do momento em que é
colocação no Site, salvo disposição em contrário pela nova versão da Política privacidade.
7.3. Quaisquer sugestões ou perguntas sobre esta Política de Privacidade devem ser
comunicados para o e-mail: amogurucrm@gmail.com

Informação para informação: De acordo com a Parte 5 do Art. 18 da Lei Federal de 27 de julho
de 2006 N 152-FZ "Sobre Dados Pessoais" ao coletar dados pessoais, incluindo através da rede
de informação e telecomunicações Internet, o operador é obrigado garantir o registro,
istematização, acúmulo, armazenamento, esclarecimento (atualização, mudança), extração de
dados pessoais de cidadãos da Federação Russa com usando bancos de dados localizados no
território da Federação Russa, para exceto conforme especificado nos parágrafos 2, 3, 4, 8 h. 1
Artigo. 6º da Lei Federal datada 27/07/2006 N 152-FZ "Sobre dados pessoais".

