Ce acoperă Acordul de confidențialitate a informațiilor?
Acest Acord se aplică modului în care www.usagreencard.com utilizează informațiile personale
colectate despre utilizatori. Informațiile personale sunt acele informații care pot fi corelate cu
identitatea utilizatorului (numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon) și nu sunt
disponibile din alte surse publice.
Informații generale
www.usagreencard.com colectează informațilei personale despre dvs. atunci când vă
înregistrați ca membru al Programului Diversity Immigration Visa Program. Când vă înregistrați
pe www.usagreencard.com, vă cerem câteva date personale, cum ar fi numele și prenumele
dvs., locul de reședință, adresa de e-mail, data nașterii, sexul, codul poștal, informații despre
profesia dvs., domeniul de ocupare etc. ., precum și o fotografie. De îndată ce vă înregistrați pe
www.usagreencard.com și sunteți de acord cu serviciile noastre, încetați să mai fiți un utilizator
anonim pentru noi.
www.usagreencard.com folosește informațiile personale numai în următoarele scopuri:
trimiterea cererilor înregistrate de participare la Diversity Immigration Visa Program, cercetarea
și furnizarea de rapoarte anonime pentru utilizatorii externi și interni. Completând formularul de
cerere pentru participarea la Diversity Immigration Visa Program și confirmandu-va acordul cu
termenii site-ului www.usagreencard.com, deținut de WBCS GROUP, LLC, sunteți de acord
automat cu termenii și condițiile noastre.

Copii
Dacă copiii sub 16 ani încearcă să se înregistreze pe
www.usagreencard.com pe cont propriu, vom anula automat aceste aplicații.
Transferul și divulgarea informațiilor
www.usagreencard.com nu vinde sau transferă informații personale despre utilizatori către alte
persoane sau companii care nu sunt asociate cu noi, cu excepția cazului în care
www.usagreencard.com furnizează serviciile pe care le-ați solicitat sau când avem
consimțământul dvs. pentru utilizarea informațiilor de mai sus.
Modificări la politica de confidențialitate
www.usagreencard.com poate aduce modificări Acordului de confidențialitate fără o notificare
prealabilă a utilizatorului. Puteți vizualiza oricând cea mai recentă versiune a Acordului de
confidențialitate la: www.usagreencard.com

Confidențialitate și securitate
Oferim acces limitat la informațiile dvs. personale numai acelor angajați ai
www.usagreencard.com care, în opinia noastră, trebuie să folosească cu adevărat
informațiile dvs. pentru a vă oferi servicii la cererea dvs. sau pentru a-și îndeplini sarcinile
oficiale.
Pentru a vă proteja informațiile personale, folosim măsuri de securitate fizice, electronice și
procedurale care respectă legislația aplicabilă.

