Vyhlásenie o pravidlách ochrany osobných údajov
Vaše súkromie je pre spoločnosť MSA dôležité. Nasledovné informácie sumarizujú
spôsob, akým sa bude narábať s vašimi osobnými informáciami. Spoločnosť MSA
môže pravidelne meniť toto Vyhlásenie tak, aby odrážalo zmeny v našich
obchodných postupoch. Návštevníkom internetovej stránky spoločnosti MSA sa
odporúča, aby si pravidelne čítali toto Vyhlásenie a aby rozumeli aktuálnym
informáciám v ňom uvedeným. Používatelia sú viazaní práve aktuálnou verziou
tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Spoločnosť MSA narába s
informáciami, ktoré získava prostredníctvom svojej internetovej stránky, nasledovne:
1. Keď spoločnosť MSA získava informácie o vás alebo o vašich on-line
preferenciách, budete s tým oboznámený, ako aj s účelmi, na ktoré sa tieto
informácie použijú.
2. Pri získavaní informácií o vás alebo o vašich on-line preferenciách vám
spoločnosť MSA dá na výber, či takéto informácie chcete alebo nechcete
poskytnúť. Ak sa rozhodnete neposkytnúť určité informácie, napríklad na
potvrdenie kreditného statusu, je možné, že nebudete môcť ďalej pokračovať
vo vašej vybranej obchodnej transakcii alebo aktivite.
3. Všetky informácie, ktoré od vás spoločnosť MSA získa, budú zabezpečené a
nebudú zdieľané s tretími stranami, pokiaľ na to nezískame vaše povolenie.
Spoločnosť MSA môže byť požiadaná, aby poskytla informácie umožňujúce
osobnú identifikáciu, ktoré považuje za potrebné za účelom vyhovenia
súdnym príkazom, súdnym predvolaniam, vládnym požiadavkám alebo
požiadavkám súvisiacim s uplatňovaním zákonov. Informácie môžu byť tiež
zdieľané so sesterskými spoločnosťami spoločnosti MSA alebo so servisnými
poskytovateľmi tretích strán a môžu im byť odosielané, ale iba vtedy, keď je
to potrebné na splnenie vašej požiadavky alebo dokončenie požadovanej
transakcie. Spoločnosť MSA udržiava priemyselné normy a dobre známe
ochranné pravidlá na ochranu vašich osobných informácií pred
neautorizovaným alebo nevhodným prístupom. Okrem toho spoločnosť MSA
poskytuje prístup k vašim osobným informáciám iba tým stranám, ktoré tieto
informácie potrebujú na reagovanie na vašu požiadavku alebo na
spracovanie vašej transakcie.
4. V prípade, že si uchováme osobné informácie po dokončení vašej žiadosti
alebo transakcie, dodržiavame postup na zmenu, prepísanie alebo
vymazanie takýchto informácií. Ak nás kontaktujete na adrese uvedenej na
konci tohto Vyhlásenia, môžete špecificky požiadať o to, aby boli vaše
informácie vymazané. Ak nám pri kontakte neposkytnete jasné pokyny, je
možné, že nebudeme môcť spracovať vašu požiadavku. V prípade, že sa
rozhodnete vymazať vaše osobné informácie z našej databázy, môžeme si
uchovať jeden záznam takýchto informácií spolu so žiadosťou o vymazanie
na archivačné účely, aby sme mohli v budúcnosti dostatočne preukázať, že
sme rešpektovali vašu požiadavku.
5. Z času na čas môže internetová stránka spoločnosti MSA obsahovať odkazy
na iné internetové stránky, o ktorých z rozumných dôvodov predpokladáme,
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že môžu byť hodnotné pre našich zákazníkov, predajcov, poskytovateľov
servisu a iných obchodných partnerov. Spoločnosť MSA sa zrieka akejkoľvek
zodpovednosti za obsah, zabezpečenie a ochranu osobných údajov na
takýchto iných internetových stránkach. Internetová stránka spoločnosti MSA
vás upozorní vždy, keď si vyberáte odkaz, ktorý od vás vyžaduje, aby ste
zatvorili internetovú stránku.
Vo všeobecnosti naše internetové servery nebudú získavať vašu e-mailovú
adresu bez vášho vedomia. Avšak zhromažďujeme názvy domén, z ktorých
pochádza každé internetové pripojenie na našu internetovú stránku. Tieto
informácie používame na legitímne obchodné účely, napríklad na meranie
počtu zobrazených stránok, času stráveného na rôznych stránkach v rámci
internetovej stránky spoločnosti MSA a počtu návštev z domény s daným
názvom na našu internetovú stránku.
Cookie je malý súbor uložený vo vašom počítači internetovou stránkou, aby
ste mali jedinečný identifikátor. Spoločnosť MSA môže používať súbory
cookie a iné technológie na zachovávanie záznamu o vašich návštevách, aby
sme mohli nepretržite zlepšovať náš obsah a vylepšovať skúsenosti všetkých
používateľov pri prezeraní našej internetovej stránky. Súbory cookie
používané našou internetovou stránkou neobsahujú žiadne údaje
umožňujúce osobnú identifikáciu a nie sme schopní vás identifikovať, pokiaľ
nám dobrovoľne neposkytnete vaše osobné informácie. Ak nechcete
akceptovať súbory cookie, pokyny na deaktivovanie tejto funkcie nájdete v
softvérovej ponuke vášho internetového prehliadača.
Nevyžadujeme ani nepodporujeme prenos informácií od detí alebo o deťoch
(osoby mladšie ako 16 rokov).
Návštevníci našej internetovej stránky z krajín mimo Spojených štátov
amerických by si mali byť vedomí toho, že osobné informácie môžu byť
prenášané na počítače v Spojených štátoch alebo v iných lokalitách za
účelom vyhovenia vašej požiadavke alebo spracovania vašej transakcie.

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa tohto Vyhlásenia, môžete nás
kontaktova nasledovnými spôsobmi:
Poštou:
Mine Safety Appliances Company
E-Business Manager
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
E-mailom:
info@MSAnet.com
Telefonicky:
1-800-MSA-2222
Dátum vyhlásenia 18. november 2011

