Informacja o zasadach zachowania prywatności
Dla MSA ważna jest Państwa prywatność. Poniżej przedstawiono sposób
traktowania prywatnych informacji. Okresowo MSA może zmieniać te informacje
w zależności od zmian w naszych praktykach biznesowych. Zalecamy, aby
osoby odwiedzające naszą witrynę regularnie sprawdzały tę informację.
Użytkownicy powinni stosować się do aktualnej wersji tego oświadczenia o
zachowaniu prywatności. Informacje zbierane poprzez witrynę internetową MSA
przetwarzane są w następujący sposób:
1. Podczas zbierania informacji o użytkowniku lub jego preferencjach online,
MSA poinformuje o celu, dla którego są takie informacje zbierane.
2. Podczas zbierania informacji o użytkowniku lub jego preferencjach online
MSA pozwoli Państwu wybrać, czy chcą Państwo udzielić takich informacji,
czy nie. Jeśli nie zechcą Państwo udzielić informacji, np. umożliwiających
potwierdzenie statusu kredytowego, mogą Państwo nie mieć możliwości
kontynuowania wybranej transakcji lub działania.
3. Wszystkie informacje zebrane przez MSA będą zabezpieczone i nie będą
ujawniane stronom trzecim bez Państwa wcześniejszej zgody. MSA może
ujawnić osobiste informacje identyfikujące, jeśli otrzyma nakaz sądowy,
wezwanie sądowe, żądanie ze strony władz rządowych lub organów
ścigania. Informacje mogą być również dzielone z lub przekazywane
spółkom stowarzyszonym lub stronom trzecim, ale tylko wtedy, gdy to
będzie konieczne do spełnienia Państwa prośby lub wypełnienia żądanej
transakcji. MSA stosuje standardy branżowe i akceptowane
zabezpieczenia w celu ochrony informacji osobistych przed
nieautoryzowanym i niewłaściwym dostępem. Ponadto MSA zastrzega
dostęp do Państwa informacji osobistych tylko dla tych stron, które muszą
je znać, aby spełnić Państwa prośbę lub wykonać transakcję.
4. Jeśli po zakończeniu żądania lub transakcji zatrzymamy informacje
osobiste, stosujemy praktykę zmiany, nadpisywania lub usuwania takich
informacji. Mogą Państwo zażądać usunięcia takich informacji,
kontaktując się z nami pod adresem znajdującym się na końcu tego tekstu.
W razie nieprzekazania nam wyraźnych instrukcji możemy nie być w
stanie przetwarzać Państwa żądania. Jeśli chcą Państwo usunąć swoje
dane z naszej bazy danych, zachowamy jeden taki rekord wraz z prośbą o
usunięcie w celu archiwizacji, aby w przyszłości móc udowodnić, że
spełniliśmy Państwa prośbę.
5. Od czasu do czasu witryna MSA może zawierać linki do innych stron,
które uważamy za pomocne dla naszych klientów, sprzedawców,
usługodawców i innych partnerów biznesowych. MSA nie odpowiada za
treść, bezpieczeństwo oraz zasady zachowania prywatności takich stron.
W przypadku korzystania z takiego łącza pojawi się odpowiedni komunikat
informujący o opuszczaniu strony MSA.

6. Nasze serwery nie gromadzą adresów mailowych bez Państwa wiedzy.
Gromadzimy nazwy domen, z których nawiązywane jest połączenie z
naszą witryną. Wykorzystujemy te informacje do legalnych działań
biznesowych, w tym mierzenia oglądalności stron, czasu spędzonego na
różnych stronach witryny MSA oraz ilości wizyt z danej domeny.
7. Ciasteczko to mały plik ze strony internetowej przechowywany na
Państwa komputerze, nadający Państwu unikatowy nr identyfikacyjny.
MSA może wykorzystywać ciasteczka i inne technologie do prowadzenia
rejestru Państwa wizyt, abyśmy mogli ciągle udoskonalać treść i sposób
przeglądania naszej witryny. Ciasteczka wykorzystywane przez naszą
witrynę nie zawierają informacji identyfikacyjnych i nie możemy
zidentyfikować Państwa, jeśli dobrowolnie nie przekażą nam Państwo
swoich informacji osobistych. Jeśli nie chcą Państwo akceptować
ciasteczek, można zapoznać się z instrukcjami na temat wyłączania tej
funkcji w menu przeglądarki internetowej.
8. Nie nakłaniamy ani nie zachęcamy do przekazywania informacji od dzieci
ani o dzieciach (osoby poniżej 16 roku życia).
9. Osoby odwiedzające naszą witrynę poza USA powinny pamiętać, że
informacje osobiste mogą być przekazywane na komputery w USA lub w
innych lokalizacjach w celu wypełnienia żądania lub przetwarzania
transakcji.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące powyższych informacji, prosimy o kontakt:
Adres pocztowy:
Mine Safety Appliances Company
E-Business Manager
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066 USA
E-mail:
info@MSAnet.com
Telefon:
1-800-MSA-2222
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