Kennisgeving van privacybeleid
Uw privacy is belangrijk voor MSA. De volgende informatie is een samenvatting
van de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden behandeld. MSA kan
deze Kennisgeving van tijd tot tijd aanpassen aan de wijzigingen in onze
bedrijfsvoering. Bezoekers van de MSA-website wordt aangeraden om deze
Kennisgeving regelmatig te raadplegen voor actuele kennis van de Kennisgeving.
Gebruikers zijn gebonden aan de op dat moment actuele versie van deze
privacyverklaring. MSA beheert de informatie die wordt verzameld op de website
als volgt:
1. Wanneer MSA informatie verzamelt over u of uw onlinevoorkeuren, zal dit
u bekend zijn alsmede het doel waarvoor die informatie zal worden
gebruikt.
2. Bij het verzamelen van informatie over u of uw onlinevoorkeuren, zal MSA
u de keuze bieden of u dergelijke informatie wilt opgeven. Als u ervoor
kiest bepaalde informatie niet op te geven, bijvoorbeeld om uw
kredietstatus te bevestigen, is het wellicht niet mogelijk voor u om door te
gaan met uw gekozen zakelijke transactie of activiteit.
3. Alle informatie die door MSA over u wordt verzameld, wordt veilig
opgeslagen en wordt niet gedeeld met andere partijen tenzij uw
voorafgaande toestemming is verkregen. MSA moet mogelijk persoonlijke
informatie vrijgeven wanneer dit nodig wordt geacht voor het voldoen aan
een rechterlijk bevel, dagvaardingen of verzoeken van de overheid of
ordehandhaving. Er kan ook informatie worden gedeeld met en
overgedragen aan aan MSA gelieerde bedrijven of externe
serviceproviders, maar alleen wanneer dit nodig is om aan uw verzoek te
voldoen of om een gewenste transactie te voltooien. MSA beschikt over
algemeen geaccepteerde standaardbeveiliging van de branche om uw
persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde of
ongewenste toegang. Bovendien beperkt MSA de toegang tot uw
persoonlijke gegevens tot alleen die partijen die deze moeten kennen om
te voldoen aan uw verzoek of om uw transactie te voltooien.
4. In het geval we persoonlijke informatie bewaren na het afronden van uw
verzoek of transactie handhaven wij een beleid voor het wijzigen,
overschrijven of verwijderen van dergelijke informatie. U kunt een
specifiek verzoek indienen om uw informatie te laten verwijderen, door
contact met ons op te nemen op het adres aan het eind van deze
Kennisgeving. Wanneer u geen duidelijke instructies opgeeft wanneer u
contact met ons opneemt, kunnen we uw verzoek mogelijk niet uitvoeren.
In het geval u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens uit onze database te
laten verwijderen, kunnen we één exemplaar van deze informatie samen
met uw verwijderingsverzoek bewaren voor archiveringsdoeleinden, zodat
we later afdoende kunnen bewijzen dat aan uw verzoek is voldaan.

5. De MSA-website kan regelmatig koppelingen bevatten naar andere
websites waarvan wij redelijkerwijs denken dat deze van waarde kunnen
zijn voor onze klanten, leveranciers, serviceproviders en andere zakelijke
partners. MSA wijst alle verantwoordelijkheid voor de inhoud, de
beveiliging en het privacybeleid van dergelijke andere websites van de
hand. U wordt op de MSA-website op de hoogte gesteld wanneer u een
koppeling selecteert waarvoor u de website moet verlaten.
6. In het algemeen verzamelen onze webservers uw e-mailadres niet zonder
uw medeweten. We verzamelen echter wel de domeinnaam van iedere
internetverbinding naar onze website. We gebruiken deze informatie voor
legitieme zakelijke doeleinden, onder andere voor de registratie van het
aantal weergegeven pagina's, de tijd die wordt doorgebracht op
verschillende pagina's binnen de MSA-website, en het aantal bezoeken
vanaf een bepaalde domeinnaam naar onze website.
7. Een cookie is een klein bestand dat door een website op uw computer
wordt opgeslagen zodat u uniek geïdentificeerd kunt worden. MSA kan
cookies en andere technologieën gebruiken om een bestand bij te houden
van uw bezoek, zodat we onze inhoud voortdurend kunnen verbeteren en
het bezoek van iedere gebruiker binnen onze website kunnen verbeteren.
De cookies die door onze website worden gebruikt bevatten geen
informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, tenzij u
vrijwillig uw persoonlijke gegevens aan ons opgeeft. Als u geen cookies
wilt accepteren, kunt instructies voor het uitschakelen van deze functie
vinden in het softwaremenu van uw internetbrowser.
8. Wij verzoeken niet om de verzending van informatie van of over kinderen
(personen jonger dan 16 jaar) en moedigen dit niet aan.
9. Bezoekers aan onze website van buiten de Verenigde Staten van Amerika
dienen rekening te houden met het feit dat persoonlijke informatie kan
worden verzonden naar computers in de Verenigde Staten of andere
locaties om aan uw verzoek te kunnen voldoen of om uw transactie te
verwerken.
Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Kennisgeving, kunt u op de
volgende manieren contact met ons opnemen:
Per post:
Mine Safety Appliances Company
E-Business Manager
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Per e-mail:
info@MSAnet.com

Telefonisch:
1-800-MSA-2222

Datum van kennisgeving: 18 november 2011

