Угода про конфіденційність і згоду на обробку персональних даних сайтом і
сервісами web.pawnexpert.com.ua.
Торговець гарантує безпеку конфіденційної інформації користувача. Ми
використовуємо адміністративні, технічні та фізичні засоби безпеки, спрямовані
на захист конфіденційної інформації, яку ми збираємо або яку Ви передаєте нам
від випадкового, незаконного або несанкціонованого видалення, втрати,
несанкціонованої зміни, доступу, розкриття або неналежного використання.
На Сайті застосовується технологія захисту від несанкціонованого доступу
за допомогою засобу безпеки за місцем фізичного знаходження Сайту. Доступ до
інформації про користувачів на Сайті захищений індивідуальним
логіном/паролем. Для передачі даних використовується промисловий стандарт
SSL-шифрування з використанням стійкої криптографії.
Для запобігання шахрайству з використанням реквізитів платіжних карток
всі операції, в яких використовуються дані про платіжну картку, здійснюються в
рамках окремого платіжного шлюзу і окремого сервера зі спеціальною системою
контролю доступу. При цьому персонал, який має доступ до номерів карток та
іншої конфіденційної інформації, несе персональну кримінальну відповідальність
за незаконні дії з номерами платіжних карток та конфіденційною інформацією
користувачів.

Confidentiality agreement and consent to the processing of personal data by the
site and services web.pawnexpert.com.ua.

The merchant guarantees the security of the user's confidential information. We
use administrative, technical and physical security measures to protect sensitive
information that we collect or transmit to us from accidental, unlawful or unauthorized
removal, loss, unauthorized modification, access, disclosure or misuse.
The site uses technology to protect against unauthorized access by means of
security at the physical location of the Site. Access to user information on the Site is
protected by an individual login/password. Data is transmitted using industry standard
SSL encryption using robust cryptography.
To prevent fraud with the use of payment card details, all transactions using the
payment card information are performed within a separate payment gateway and a
separate server with a special access control system. In doing so, personnel who have
access to card numbers and other confidential information are criminally responsible for
unlawful actions with payment card numbers and users' confidential information.

Соглашение о конфиденциальности и согласие на обработку персональных
данных сайтом и сервисами web.pawnexpert.com.ua.

Торговец гарантирует безопасность конфиденциальной информации
пользователя. Мы используем административные, технические и физические
меры безопасности, направленные на защиту конфиденциальной информации,
которую мы собираем или которую Вы передаете нам от случайного, незаконного
или несанкционированного удаления, потери, несанкционированного изменения,
доступа, раскрытия или ненадлежащего использования.
На Сайте применяется технология защиты от несанкционированного
доступа с помощью средства безопасности по месту физического нахождения
сайта. Доступ к информации о пользователях Сайта защищен индивидуальным
логином/паролем. Для передачи данных используется промышленный стандарт
SSL-шифрования с использованием стойкой криптографии.
Для предотвращения мошенничества с использованием реквизитов
платежных карточек все операции, в которых используются данные о платежной
карте, осуществляются в рамках отдельного платежного шлюза и отдельного
сервера со специальной системой контроля доступа. При этом персонал,
имеющий доступ к номерам карточек и другой конфиденциальной информации,
несет персональную уголовную ответственность за незаконные действия с
номерами платежных карточек и конфиденциальной информации пользователей.

