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La ekspluatistoj de tiuj paĝoj tre serioze konsireras la protekton de viaj personaj temoj. Ni ilin traktas 
konfidenca manière kaj laù la legaj reglamentoj pri la personaj temoj kaj laù aktuala konfidenca 
politiko. 
  
La temoj kolektitaj fare de FISAIC estas destinataj :  
  

 por la informoj pri la aktivecoj de FISAIC, 
  

 faciligi la kontaktojn kaj pli bone identigi la kontakton 
 je celeco nur reklama, ĉarmimigi la publikajojn (situojn aù revuojn) kun fotoj, komentoj, kaj 

eĉ proponante ektajn kontakatojn kun la asocio. 
   

 por la vizitantoj de la situo Web : la utiligo de nia situo Web estas ĝenerale ebla sen aldoni 
personajn informojn. Kiam la personaj temoj (ekzemple nomo, antaùnomo) estas kolektitaj de 
flanko, tio okazos, se ebla, ciam sur individuan bazon. Tiuj temoj ne estos malsekretigitaj sen 
via eksplicita koncento. La pagoj Internet parte enhavas cookies. La cookies ne malutiligas al 
via ordinateur kaj ne enhavas viruojn. La cookies estas uzitaj por fari nian proponon pli 
agrablan, efikoplena kaj sekurigita. La cookies estas sliparetoj registrigataj sur via ordinateur 
kaj stokigataj de via navigisto. 

  
Por la faktitoloj de la situo havante logos, kunordigojn kaj fotos, sed ankaù por la kulturaj internaciaj 
eventoj, ĉiu lando devas sin certigi pri la akordo de la  interesantaj aù participantoj pri la difuzo de iliaj 
fotoj, eĉ de iliaj nomoj kaj antaùnomoj sur la situo FISAIC kaj sur la publikaro devenante el FISAIC. 
  
Ĉiu momente, vi havas la rajton ricevi informojn pri viaj personaj temoj stokataj, iliaj devenoj, ilia 
ricevonto kaj la celo de de la traktado de la temoj, kaj ankaù la rajton de ilin korekti, ilin bloki aù ilin 
forigi. Por pli da informoj, bonvolu kontakti nin je la ci-sube adreso aù helpe de nia formularo 
« contact ». 

mailto:president.fisaic@orange.fr
mailto:assistante.fisaic@orange.fr

