Известие за практиките за поверителност
Вашата поверителност е важна за MSA. Следващата информация обобщава начина,
по който ще се третират вашите лични данни. MSA може периодично да променя
това Известие, за да отразява промени в нашите бизнес практики. Съветваме
посетителите на уебсайта на MSA да преглеждат това Известие редовно, за да се
гарантира актуалното разбиране на Известието. Потребителите са обвързани от
актуалната версия на тази декларация за поверителност към съответния момент.
MSA управлява информацията, която събира през своя уебсайт, както следва:
1. Когато MSA събира информация за вас или вашите онлайн предпочитания,
ще бъдете информирани за това, както и за целите, за които ще се използва
тази информация.
2. Когато събира информация за вас или вашите онлайн предпочитания, MSA
ще ви предостави избор дали искате да предоставите тази информация, или
не. Ако изберете да не предоставите част от информацията, например,
разрешаване на потвърждение на кредитното състояние, може да е
невъзможно да продължите с избраната бизнес транзакция или дейност.
3. Всички данни, събирани от MSA относно вас, ще бъдат защитени и няма да
се споделят с трети страни, освен ако не е получено вашето предварително
съгласие. Може да бъде изискано от MSA да предостави идентифициращи
ви данни, които счита за необходимо, за да се съобрази с нареждания от
съда, призовки, правителствени или съдебни искове. Възможно е също така
данните да се споделят с и прехвърлят на компании-съдружници на MSA
или трети страни, които са доставчици на услуги, но само когато е
необходимо да се изпълни вашата заявка за завършване на желана
транзакция. MSA поддържа стандартна за бранша и адекватна защита, за да
защитава вашите лични данни от неупълномощен или неправилен достъп.
Освен това MSA ограничава достъпа до вашите лични данни само до тези
страни, които е необходимо да ги знаят, за да отговорят на вашата заявка
или да обработят вашата транзакция.
4. В случай че запазим лични данни, след като изпълним вашата заявка или
транзакция, поддържаме практика на промяна, заместване или изтриване на
тези данни. Можете изрично да заявите данните ви да бъдат изтрити, като се
свържете с нас на адреса на края на това Известие. Ако не предоставите
ясни инструкции, когато се свързвате с нас, това може да ни възпрепятства
да обработим заявката ви. В случай че изберете да изтриете личните си
данни от нашата база данни, може да задържим един запис на тези данни
заедно със заявката ви за изтриване за целите на архива, така че да можем в
бъдеще да демонстрираме надеждно, че сме уважили искането ви.
5. От време на време уебсайтът на MSA може да съдържа връзки към други
уебсайтове, които имаме основание да вярваме, че могат да бъдат полезни за
нашите клиенти, търговци, доставчици на услуги и други бизнес партньори.
MSA отрича всякаква отговорност за съдържанието, защитата и практиките
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за поверителност на такива други сайтове. Уебсайтът на MSA ще ви извести,
ако по някое време изберете връзка, която изисква да излезете от уебсайта.
Като цяло нашите уеб сървъри няма да събират вашия имейл адрес без
вашето знание. Все пак, ние събираме името на домейна, от който произлиза
всяка интернет връзка до нашия уебсайт. Използваме тази информация за
легитимни бизнес цели, включително да измерваме прегледаните страници,
времето, прекарано на различни страници на уебсайта на MSA, и броя
посещения от дадено име на домейн в нашия уебсайт.
Бисквитката представлява малък файл, който се съхранява на вашия
компютър от уебсайт, за да ви даде уникален идентификатор. MSA може да
използва Бисквитки и други технологии, за да поддържа архив на вашето
посещение, така че да можем постоянно да подобряваме съдържанието си и
лекотата на използване на сайта за потребителите. Бисквитките, използвани
от нашия уебсайт, не съдържат идентифицираща ви информация и не можем
да ви идентифицираме, освен ако не ни предоставите доброволно личните
си данни. Ако не желаете да приемете бисквитките, можете да намерите
инструкции за деактивиране на тази функция в менюто на вашия интернет
браузър.
Ние не подтикваме и не насърчаваме предаването на данни от или относно
деца (лица на възраст под 16 години).
Посетителите на уебсайта, които са извън Съединените американски щати,
трябва да имат предвид, че личните данни може да бъдат прехвърляни към
компютри в Съединените щати или други места, за да се изпълни вашата
заявка или да се обработи транзакцията ви.

Ако имате въпроси или коментари относно това Известие, можете да се свържете с
нас по следните начини:
По имейл:
Mine Safety Appliances Company
E-Business Manager
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
По имейл:
info@MSAnet.com
По телефон:
1-800-MSA-2222

Дата на Известието: 18 ноември 2011 г.

