Notificarea practicilor de confidenţialitate
Confidenţialitatea dvs. este importantă pentru MSA. Următoarele informaţii
prezintă pe scurt modalitatea în care se procesează informaţiile personale. MSA
poate modifica periodic această Notificare pentru a reflecta modificările din
practicile noastre de afaceri. Vizitatorii paginii de internet MSA sunt sfătuiţi să
revizuiască periodic această Notificare pentru a asigura o înţelegere actualizată
a Notificării. Utilizatorii sunt obligaţi de versiunea actuală a acestei declaraţii de
confidenţialitate. MSA administrează informaţiile pe care le colectează prin
intermediul paginii sale de internet, astfel:
1. Când MSA colectează informaţii despre dvs. sau despre preferinţele dvs.
online, acest lucru vi se va aduce la cunoştinţă, la fel ca şi scopurile
pentru care acele informaţii vor fi utilizate.
2. Când colectează informaţii despre dvs. sau despre preferinţele dvs. online,
MSA vă va da posibilitatea de a alege opţiunea de a oferi sau nu astfel de
informaţii. Dacă alegeţi să nu oferiţi unele informaţii, precum activarea
confirmării stării creditului, este posibil să nu puteţi continua cu tranzacţia
sau activitatea de afaceri aleasă de dumneavoastră.
3. Orice informaţie colectată de MSA despre dumneavoastră va fi sigură şi
nu va fi divulgată terţelor părţi, decât cu acordul dvs. exprimat în prealabil.
Este posibil ca MSA să fie nevoită să divulge informaţii de identificare
personală pe care le consideră necesare pentru a întruni solicitările
judecătoriilor, citaţiile, respectiv solicitările guvernamentale sau de
urmărire penală. De asemenea, informaţiile pot fi comunicate şi
transferate companiilor afiliate MSA sau furnizorilor terţi de servicii, dar
numai când este necesar pentru a îndeplini cererea sau pentru a încheia
tranzacţia dorită. MSA menţine standardul industrial şi dispozitive de
protecţie bine acceptate pentru a vă proteja informaţiile personale de
accesul neautorizat sau necorespunzător. În plus, MSA limitează accesul
la informaţiile personale exclusiv terţelor părţi care trebuie să le cunoască
pentru a putea răspunde la solicitarea dvs. sau pentru a vă putea procesa
tranzacţia.
4. În eventualitatea în care păstrăm informaţii personale după finalizarea
cererii sau tranzacţiei dvs., păstrăm o practică pentru modificarea,
suprascrierea sau ştergerea unor astfel de informaţii. Puteţi solicita explicit
ca informaţiile dvs. să fie şterse, contactându-ne la adresa de la sfârşitul
acestei notificări. În cazul în care nu ne oferiţi instrucţiuni clare când ne
contactaţi, acest lucru ne poate împiedica să vă procesăm solicitarea. În
eventualitatea în care alegeţi să ştergem informaţiile personale din baza
noastră de date, putem păstra o singură înregistrare a unor astfel de
informaţii împreună cu cererea dvs. de ştergere, în scopuri de arhivă,
astfel încât să putem demonstra în mod suficient pe viitor că v-am onorat
cererea.

5. Din când în când, pagina de internet MSA poate conţine legături către alte
pagini de internet care credem că pot fi valoroase pentru clienţii, vânzătorii,
furnizorii de servicii şi alţi parteneri de afaceri ai noştri. MSA nu răspunde
pentru conţinutul, securitatea şi practicile de confidenţialitate ale unor
astfel de pagini de internet. Pagina de internet MSA vă va notifica de
fiecare dată când selectaţi o legătură care implică părăsirea paginii de
internet.
6. În general, serverele noastre web nu vor colecta adresa dvs. de e-mail
fără ştiinţa dumneavoastră. Totuşi, colectăm numele domeniului de la care
provine fiecare legătură de internet către pagina noastră de internet.
Utilizăm aceste informaţii în scopuri legale de afaceri, inclusiv pentru a
contoriza paginile vizualizate, timpul petrecut pe diferite pagini ale paginii
de internet MSA, şi numărul vizitelor de la un anumit nume de domeniu
către pagina noastră de internet.
7. Un cookie reprezintă un mic fişier stocat pe calculatorul dvs. de o pagină
de internet pentru a vă aloca un ID unic. MSA poate utiliza Cookies şi alte
tehnologii pentru a menţine o înregistrare a vizitei dvs., astfel încât să
putem îmbunătăţi în mod continuu conţinutul nostru şi pentru a spori
experienţa de navigare a fiecărui utilizator în cadrul paginii noastre de
internet. Cookies utilizate de pagina noastră de internet nu conţine
informaţii de identificare personală şi nu putem să vă identificăm, numai
dacă ne oferiţi în mod voluntar informaţiile dvs. personale. Dacă nu doriţi
să acceptaţi cookies, puteţi găsi instrucţiuni pentru dezactivarea acestei
funcţii în meniul software-ului de browser de internet.
8. Nu solicităm sau nu încurajăm transmiterea de informaţii de la sau despre
copii (persoane sub vârsta de 16 ani).
9. Vizitatorii paginii noastre de internet din afara Statelor Unite ale Americii
trebuie să fie conştienţi că informaţiile personale pot fi transferate
calculatoarelor din Statele Unite sau altor locaţii pentru a vă îndeplini
cererea sau pentru a vă procesa tranzacţia.
Dacă aveţi întrebări sau comentarii despre această notificare, puteţi să ne contactaţi în
următoarele moduri:
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
Data notificării 18.11.2011

