Értesítő az Adatvédelmi Nyilatkozathoz
Az MSA számára fontos az adatvédelem. Az alábbiakban összefoglaljuk annak
módját, ahogyan az Ön személyes adatait kezelni fogjuk. Az MSA üzleti
gyakorlatának változása szerint időről időre módosíthatja ezt az Értesítőt. Azt
javasoljuk az MSA weboldal látogatói számára, hogy az Értesítő tartalmának
állandó szem előtt tartása érdekében rendszeresen olvassák el az Értesítőt. A
felhasználókra az éppen aktuális adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik. Az MSA a
honlapján gyűjtött információkat a következőképpen kezeli:
1. Amikor az MSA információt gyűjt Önről, vagy az Ön online beállításairól,
ezt és az információk felhasználásának célját is tudatja Önnel.
2. Amikor az MSA információt gyűjt az Ön online beállításairól, az MSA
felkínálja Önnek az opciót, mi szerint kíván-e információt szolgáltatni, vagy
nem. Ha Ön valamilyen információt nem kíván megadni, például a hitel
státus megerősítésének engedélyezését, elképzelhető hogy nem fogja
tudni folytatni a kiválasztott üzleti tranzakciót, vagy tevékenységet.
3. Az Önről szerzett összes információt az MSA biztonságosan tárolja, és az
Ön előzetes engedélye nélkül nem osztja meg harmadik féllel. A bírósági
felszólításoknak, rendeleteknek, kormányzati, vagy törvényi
végrehajtásoknak való megfelelés érdekében az MSA szükség esetén
személyazonosságot feltáró információkat közölhet. Az információkat
megoszthatjuk, illetve átadhatjuk az MSA leányvállalatainak, vagy
harmadik fél szolgáltatónak is, de csak abban az esetben, ha ez az Ön
kérésének, vagy tranzakciójának lebonyolításához elengedhetetlen. Az
MSA az Ön személyes adatainak jogosulatlan személyek általi hozzáférés
ellen való megvédése érdekében betartja az ipari szabványokat és az
általánosan elfogadott védelmi intézkedéseket. Továbbá az MSA az Ön
személyes adataihoz való hozzáférést azokra a felekre korlátozza, akik az
Ön igényének, vagy tranzakciójának teljesítése érdekében ezeket
feltétlenül ismerniük kell.
4. Abban az esetben, ha az Ön kérésének, vagy tranzakciójának
feldolgozását követően személyes adatok maradnak nálunk, ezeket
megváltoztatjuk, felülírjuk, vagy töröljük. Ön az Értesítő végén található
elérhetőségen kapcsolatba léphet velünk, és kifejezetten meg is kérhet
minket adatai törlésére. Egyértelmű útmutatások hiányában elképzelhető,
hogy nem tudjuk végrehajtani az Ön kérését. Amennyiben Ön töröltetni
kívánja személyes adatait adatbázisunkból, archiválási célja a törlési
igény mellett egy bejegyzésben megőrizzük ezt az információt, így később
bizonyítani tudjuk, hogy eleget tettünk az Ön kérésének.
5. Az MSA honlapjára rendszeresen felrakunk olyan más honlapokra mutató
hivatkozásokat, melyekről azt gondoljuk, hogy hasznosak lehetnek
ügyfeleink, beszállítóink, szolgáltatóink és egyéb üzleti partnereink
számára. Az ilyen honlapok tartalmáért, biztonságáért és adatvédelmi
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gyakorlataiért az MSA nem vállal felelősséget. Ilyen alkalmakkor az MSA
honlapja figyelmeztetni fogja Önt, hogy a hivatkozásra kattintva Ön
elhagyja a honlapot.
Általánosságban web kiszolgálóink az Ön tudta nélkül nem tárolnak e-mail
címeket. Viszont nem tároljuk azt a domén nevet, ahonnan meglátogatták
honlapunkat. Ezt az információt törvényes üzleti célokra használjuk, úgy
mint oldalmegtekintések mérése, az MSA honlap egyes oldalain eltöltött
idő mérése és egy bizonyos doménről jövő látogatások számának mérése.
A cookie egy kis fájl, mely az Ön számítógépének azonosítása céljából
kerül tárolásra az Ön gépén. Az MSA az Ön látogatásának tárolása
érdekében használhat cookie-kat, vagy más technológiákat, így
folyamatosan fejleszteni tudjuk tartalmainkat és növelni tudjuk honlapunk
böngészési élményét. A honlapunk által használt cookie-k nem
tartalmaznak személyazonosságra utaló adatokat, segítségével akkor is
azonosítani tudjuk Önt ha Ön nem ad meg önszántából személyes
adatokat. Ha Ön nem kíván cookie-kat fogadni, böngészője menüjében
letilthatja ezt a funkciót.
Gyermekektől illetve gyermekekről (16 év alatti személyek) nem kérünk és
nem tárolunk információkat.
Az Amerikai Egyesül Államokon kívüli honlap látogatók figyelmét felhívjuk
arra, hogy kérésének, vagy tranzakciójának végrehajtásához személyes
információk átvitelére kerülhet sor az Egyesült Államokban vagy más
helyeken lévő számítógépekre.

Amennyiben Önnek kérdése, vagy megjegyzése van a jelen Értesítővel
kapcsolatban, forduljon hozzánk:
e-mail:
Mine Safety Appliances Company
E-Business Manager
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
e-mail:
info@MSAnet.com
telefon:
1-800-MSA-2222

Értesítő kibocsátási dátuma: 2011. november 18.

