Aviso sobre Práticas de Privacidade
A sua privacidade é importante para a MSA. As informações seguintes resumem
a forma como as suas informações pessoais serão tratadas. A MSA poderá
alterar periodicamente este Aviso para reflectir alterações nas nossas práticas
comerciais. Aconselhamos os visitantes do website da MSA a relerem
regularmente este Aviso, de forma a garantir uma compreensão actualizada do
mesmo. Os utilizadores estão sujeitos à versão do momento desta declaração
de privacidade. A MSA efectua a gestão das informações que recolhe através do
seu website da seguinte forma:
1. Quando a MSA recolhe informações sobre o utilizador ou as suas
preferências online, o utilizador terá conhecimento de tal recolha e da
finalidade para que tais informações serão utilizadas.
2. Quando recolhe informações sobre o utilizador ou as suas preferências
online, a MSA dar-lhe-á a opção de fornecer ou não tais informações. Se
o utilizador escolher não fornecer algumas informações, por exemplo para
permitir a confirmação do rácio de solvabilidade, poderá não ser possível
continuar com a transacção ou actividade comercial pretendida.
3. Todas as informações que a MSA recolher sobre o utilizador serão
protegidas e não serão partilhadas com terceiros, excepto após ter obtido
a sua autorização prévia. A MSA poderá ter de divulgar informações
pessoais identificáveis que considere necessário para cumprir ordens do
tribunal, intimações, pedidos governamentais ou da aplicação da lei. As
informações podem também ser partilhadas e transferidas para empresas
filiais da MSA ou prestadores de serviços terceiros, mas apenas quando
for necessário para satisfazer o seu pedido ou concluir uma transacção
pretendida. A MSA está em conformidade com a norma da indústria e
protege activamente as suas informações pessoais contra acesso não
autorizado ou inapropriado. Além disso, a MSA limita o acesso às suas
informações pessoais apenas às partes que precisam de ter
conhecimento de tais informações para responder a pedidos ou processar
transacções do utilizador.
4. Caso guardemos informações pessoais depois de concluir o seu pedido
ou transacção, temos procedimentos implementados para alterar,
substituir ou eliminar tais informações. Pode solicitar especificamente
para as suas informações serem eliminadas através da morada indicada
no final deste Aviso. Caso não nos forneça instruções claras, poderá não
ser possível processar o seu pedido. Se escolher eliminar as suas
informações pessoais da nossa base de dados, poderemos manter um
registo único de tais informações juntamente com o seu pedido de
eliminação, para fins de arquivamento, para que possamos demonstrar no
futuro que honrámos o seu pedido.
5. Periodicamente, o website da MSA poderá incluir hiperligações para
outros websites que acreditamos, na medida do razoável, que podem ter
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valor para os nossos clientes, fornecedores, prestadores de serviços e
para outros parceiros comerciais. A MSA recusa qualquer
responsabilidade pelo conteúdo, segurança e práticas de privacidade de
tais websites. O website da MSA notificará sempre o utilizador que está a
seleccionar uma hiperligação que exige que abandone o website.
Normalmente, os nossos servidores web não recolherão o seu endereço
de e-mail sem o seu conhecimento. Mas recolhemos o nome do domínio
de todas as ligações de Internet ao nosso website. Utilizamos estas
informações para finalidades comerciais legítimas, que incluem a
contagem de páginas vistas, o tempo passado em várias páginas no
website da MSA e o número de visitas de um determinado nome de
domínio ao nosso website.
Um cookie é um pequeno ficheiro armazenado no seu computador por um
website para lhe atribuir uma identificação única. A MSA poderá utilizar
cookies e outro tipo de tecnologias para manter um registo da sua visita,
de forma a podermos melhorar continuamente o nosso conteúdo e a
experiência de navegação dos utilizadores no nosso website. Os cookies
utilizados pelo nosso website não incluem informações pessoais
identificáveis e, como tal, não nos é possível identificar o utilizador,
excepto se nos fornecer voluntariamente as suas informações pessoais.
Se não pretende aceitar cookies, pode encontrar as instruções para
desactivar esta função no menu de software do seu browser da Internet.
Não solicitamos nem incentivamos a transmissão de informações de ou
sobre crianças (pessoas com idade inferior a 16 anos).
Os visitantes do nosso website residentes fora dos Estados Unidos da
América devem ter em atenção que as informações pessoais poderão ser
transferidas para computadores nos Estados Unidos ou noutros locais
para satisfazer o seu pedido ou processar a sua transacção.

Se tiver dúvidas ou comentários a fazer sobre este Aviso, pode contactar-nos das
seguintes formas:
Por correio:
Mine Safety Appliances Company
E-Business Manager
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Por e-mail:
info@MSAnet.com
Por telefone:
1-800-MSA-2222
Data do Aviso: 18 de Novembro de 2011

