Meddelande om sekretesspolicy
Din integritet är viktig för MSA. Följande information sammanfattar på vilket sätt
dina personuppgifter behandlas. MSA kan med jämna mellanrum ändra detta
meddelande för att återspegla ändringar i vår affärspraxis. Vi rekommenderar att
besökare på MSA:s webbplats regelbundet läser detta meddelande för att
säkerställa att få meddelandets aktuella innehåll. Användarna är bundna till den
för tillfället aktuella versionen av denna redogörelse om vår sekretesspolicy. MSA
behandlar informationen som samlas in via MSA:s webbplast enligt följande:
1. När MSA samlar in information om dig eller dina onlinepreferenser
meddelas du både om det och om i vilka syften denna information
används.
2. När MSA samlar in information om dig eller dina onlinepreferenser frågas
du om du vill tillhandahålla sådan information. Om du väljer att inte vilja
lämna sådan information, t.ex. för att möjliggöra bekräftelse av
kreditstatus, är det möjligt att du inte kan fortsätta med din valda
affärstransaktion eller aktivitet.
3. All information som MSA samlar in om dig är skyddad och delas inte med
tredje part utan ditt samtycke. MSA kan vara tvunget att lämna ut
personuppgifter för att efterleva domstolsbeslut, stämningar eller begäran
från statliga och brottsbekämpande myndigheter. Information kan också
delas med och överföras till andra företag inom MSA-koncernen eller
tredjepartsleverantörer av tjänster, men endast om det är nödvändigt för
att uppfylla ditt önskemål eller för att slutföra en önskad transaktion. Vi
använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda dina
personuppgifter från obehörig eller olämplig åtkomst. Dessutom begränsar
MSA åtkomsten till dina personuppgifter till de parter som behöver känna
till dessa uppgifter för att tillmötesgå ditt önskemål eller behandla din
transaktion.
4. Om vi sparar dina personuppgifter efter att ha behandlat ditt önskemål
eller transaktion har vi rutiner för att ändra, skriva över eller ta bort sådan
information. Du kan göra en särskild begäran om att din information tas
bort genom att kontakta oss på adressen som anges i slutet av detta
meddelande. Om inte tydliga anvisningar för borttagandet lämnas när du
kontaktar oss kan det innebära att vi inte kan behandla din begäran. Om
du väljer att ta bort dina personuppgifter från vår databas kan vi i
arkiveringssyfte behålla en enkel post av sådan information tillsammans
med din begäran om borttagande så att vi i framtiden tydligt kan påvisa att
vi har uppfyllt din begäran.
5. Ibland kan MSA:s webbplats innehålla länkar till andra webbplatser som vi
rimligen tror kan vara av intresse för våra kunder, försäljare,
tjänsteleverantörer och andra affärspartner. MSA frånsäger sig allt ansvar
för innehållet, säkerheten och sekretesspolicyn på sådana andra
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webbplatser. MSA:a webbplats meddelar dig alltid när du väljer en länk
som kräver att du lämnar webbplatsen.
I allmänhet samlar våra webbservrar inte in din e-postadress utan din
vetskap. Men vi samlar dock in domännamnet från vilken varje
Internetanslutning till vår webbplats har sitt ursprung. Vi använder denna
information för berättigade affärssyften, t.ex. för att mäta vilka sidor som
har besökts, hur lång tid de olika sidorna på MSA:s webbplats har besökts
och antalet besök från ett givet domännamn på vår webbplats.
En cookie är en liten fil som sparas på din dator av en webbplats för att ge
dig en unik identitet. MSA kan använda cookies och andra teknologier för
att spara information om ditt besök så att vi kontinuerligt kan förbättra vårt
innehåll och ge varje användare en bättre service på vår webbplats.
Cookies som används av vår webbplats innehåller inga personuppgifter,
och vi kan inte identifiera dig som person om du inte frivilligt lämnar dina
personuppgifter till oss. Om du inte vill acceptera cookies kan du hitta
instruktioner för att slå ifrån denna funktion i din webbläsare.
Vi främjar och uppmuntrar inte överföring av information från eller om barn
(personer under 16 år).
Besökare på vår webbplats vilka inte befinner sig i Amerikas förenta stater
bör vara medvetna om att personuppgifter kan överföras till datorer i
Förenta staterna eller andra platser för att uppfylla ditt önskemål eller
behandla din transaktion.

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du kontakta oss
på följande sätt:
Via brev:
Mine Safety Appliances Company
E-Business Manager
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Via e-post:
info@MSAnet.com
Via telefon:
1-800-MSA-2222

Meddelandedatum: 18 november 2011

