Poznámky k zásadám ochrany osobních údajů
Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost MSA důležitá. Následující
informace představují souhrn postupů, jakými budou vaše osobní údaje
zpracovávány. Společnost MSA může tyto Poznámky pravidelně měnit tak, aby
odrážely změny jejích obchodních praktik. Návštěvníkům internetových stránek
společnosti MSA doporučujeme, aby si tyto Poznámky pravidelně četli a měli tak
přehled o aktuálním stavu. Uživatelé jsou vázáni aktuální verzí tohoto prohlášení
o ochraně osobních údajů. Společnost MSA spravuje informace shromažďované
prostřednictvím svých internetových stránek následujícím způsobem:
1. Jestliže bude společnost MSA shromažďovat informace o vás nebo o
vašich online předvolbách, bude vám to sděleno a budete informováni o
účelu, pro jaký budou informace použity.
2. Jestliže bude společnost MSA shromažďovat informace o vás nebo o
vašich online předvolbách, budete si moci zvolit, zda chcete informace
poskytnout. Jestliže se rozhodnete neposkytnout některé informace, např.
umožnit potvrzení vašeho úvěrového statutu, je možné, že nebudete moci
pokračovat ve zvolené obchodní transakci nebo činnosti.
3. Informace shromažďované společností MSA budou v bezpečí a nebudou
sděleny žádné třetí straně bez vašeho předchozího souhlasu. Po
společnosti MSA může být požadováno, aby poskytla informace
umožňující identifikaci jednotlivce, které jsou podle jejího názoru nezbytné,
aby bylo vyhověno soudnímu příkazu, soudnímu předvolání, nebo jiným
požadavkům státních úřadů nebo bezpečnostních složek. Informace
mohou být rovněž předány nebo mohou být vyměňovány s pobočkami
společnosti MSA nebo nezávislými poskytovateli služeb, ovšem pouze v
případě, že to je nezbytné pro splnění vašeho požadavku nebo dokončení
požadované transakce. Společnost MSA dodržuje oborové standardy a
patřičná bezpečnostní opatření, aby chránila vaše osobní údaje před
neoprávněným nebo nepatřičným přístupem. Dále společnost MSA
omezuje přístup k vašim osobním údajům pouze na subjekty, které je
potřebují k tomu, aby reagovaly na váš požadavek nebo provedly
požadovanou transakci.
4. V případě, že budeme uchovávat vaše osobní údaje po dokončení vašeho
požadavku nebo transakce, budeme používat určité postupy pro změnu,
přepsání nebo odstranění údajů. Speciálně si můžete vyžádat, aby byly
údaje odstraněny, když nás kontaktujete na adrese uvedené na konci
těchto Poznámek. Jestliže nám nepředáte během kontaktu jasné pokyny,
může nám to zabránit, abychom váš požadavek mohli zpracovat. V
případě, že se rozhodnete odstranit vaše osobní údaje z naší databáze,
můžeme při splnění vašeho požadavku na odstranění zachovat jednu
kopii takových údajů pro účely archivace, abychom mohli v budoucnu
doložit, že jsme vašemu požadavku vyhověli.

5. Čas od času se na internetových stránkách společnosti MSA mohou
vyskytnout odkazy na jiné webové stránky, které mohou být podle našeho
názoru pro naše zákazníky, dodavatele, poskytovatele služeb a další
obchodní partnery přínosem. Společnost MSA se zříká veškeré
odpovědnosti za obsah, bezpečnost a zásady ochrany osobních údajů
těchto jiných internetových stránek. Společnost MSA vás upozorní vždy,
když použijete odkaz, který vyžaduje, abyste opustili internetové stránky
společnosti MSA.
6. Obecně naše webové servery neshromažďují vaši e-mailovou adresu bez
vašeho vědomí. Nicméně, shromažďujeme název domény, ze které
přichází jednotlivá internetová připojení k našim internetovým stránkám.
Tyto informace používáme k legitimním obchodním účelům včetně měření
počtu zobrazených stránek, doby strávené na různých stránkách v rámci
webu společnosti MSA a počtu návštěv našich internetových stránek z
dané domény.
7. Cookie je malý soubor, který uloží webový server ve vašem počítači, aby
vám udělil jedinečný identifikátor. Společnost MSA může používat soubory
cookie a další technologie, aby zaznamenávala počet vašich návštěv a
mohla tak trvale optimalizovat obsah stránek a zlepšovat jednotlivým
uživatelům možnosti procházení našich internetových stránek. Soubory
cookie používané naším webovým serverem neobsahují žádné informace
umožňující identifikaci jednotlivce a nemůžeme vás jejich prostřednictvím
identifikovat, pokud nám dobrovolně nesdělíte své osobní údaje. Pokud si
nepřejete přijímat soubory cookie, v menu vašeho internetového
prohlížeče najdete pokyny, jak tuto funkci zakázat.
8. Nepožadujeme ani nepodporujeme předávání údajů od dětí či o dětech
(osob mladších 16 let).
9. Návštěvníci našich internetových stránek, kteří nepocházejí z USA, si
musí uvědomit, že jejich osobní údaje mohou být přenášeny do počítačů v
USA nebo na jiných místech, aby bylo možné splnit jejich požadavek nebo
provést požadovanou transakci.
Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo komentáře k těmto Poznámkám, můžete
nás kontaktovat následujícím způsobem:
Poštou:
Mine Safety Appliances Company
E-Business Manager
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
E-mailem:
info@MSAnet.com

Telefonicky:
1-800-MSA-2222
Datum vydání Poznámek: 18. listopad 2011

