
Декларация за поверителност  

Нашият ангажимент към защитата на личните данни в Интернет 

Вашето право на неприкосновеност на личния живот е важно.  Ние от Trimble вярваме, че личните 
данни, които решите да предоставите онлайн, следва да се използват само с цел предоставянето 
на продукти, услуги и поддръжка от най-високо качество. Показваме тази Декларация за 
поверителност с цел да Ви уведомим за информационните практики по отношение на 
уебсайтовете на Trimble, включително какъв вид информация се събира и следи, как се използва 
информацията и с кого споделяме тази информация. Възможно е от време на време да 
актуализираме нашата Декларация за поверителност, за да е в синхрон с промените в нашата 
дейност и за да Ви служим по-добре. Приканваме Ви да посещавате тази страница често, за да се 
осведомявате за промени от всякакъв характер. 

Тази декларация за поверителност се отнася за целия спектър от корпоративни уебсайтове 
Trimble. Управлението на тези обекти се осъществява от офисите на Trimble Inc. Някои от нашите 
дъщерни дружества или програми имат свои собствени - и вероятно различни - политики. Каним ви 
да прочетете тази политика за поверителност и тези сайтове, които посещавате.  

Съгласие за ползване и прехвърляне на лични данни 

Моля, имайте предвид, че ако предоставите лични данни през уебсайтовете на Trimble, Вие ги 
изпращате на нас (Trimble Inc), в САЩ.  Ще съберем, преработим и прехвърлим Вашите лични 
данни в съответствие с настоящата Декларация за поверителност, но възможно не в съответствие 
със законите на юрисдикцията, в която живеете.  С представянето на личните си данни през 
уебсайт на Trimble, Вие сте съгласни Trimble да събира, използва, съхранява и прехвърля Вашите 
лични данни към базите данни и други хранилища на компанията, където и да се намират те, за 
целите, заради които са били предоставени и в съответствие с политиките, изложени в 
настоящата Декларация за поверителност. 

Видове данни, събирани онлайн 

Можете да разглеждате повечето наши уебсайтове, без да въвеждате лични данни. В този случай 
ще се събира само обща, необвързана с лични данни информация, която Trimble записва от 
всички посещения на уебсайта, като например доставчик на Интернет услуги, вид операционна 
система/браузър и разгледани страници. Това означава, че потребителската сесия ще се следи, но 
няма да се установява самоличността на потребителя.  

Въпреки това има случаи, когато ние или наши бизнес партньори (като например външни 
доставчици на услуги, посочени по-долу) може да се нуждаят от информация от Вас.  

Например можете да изберете да ни предоставите лични данни, когато Вие:  

• получите достъп или се регистрирате, за да получите достъп до някои от нашите 
уебсайтове, например, http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx.  

• Закупувате на продукти или услуги  
• Се регистрирате като потребител на продукти на Trimble  
• Заявявате материали, потребителски и други услуги, както и поддръжка на продукт, ремонт 

и актуализации  
• Се абонирате за бюлетини и онлайн услуги  
• Се включвате в конкурси, томболи и други промоции на Trimble  
• Създавате потребителски профил с цел получаване на информация в бъдеще, специални 

оферти и съобщения.  
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• Кандидатствате за вакантна длъжност в Trimble.  
• Се регистрирате за Потребителската конференция Trimble Dimensions  

В тези случаи от Вас ще бъдат поискани данни за контакт и фактуриране (например Вашето име, 
адрес, телефонен номер, имейл, номер на кредитна карта и дата на изтичане на срока), както и 
информация относно закупения продукт или услуга (например идентификационен номер на 
продукт, сериен номер, клиентски номер, версия на продукта). Могат да бъдат поискани и 
демографски или други лични данни, но представянето на тази информация се извършва по 
желание. С предоставянето на тази информация Вие давате съгласие за прехвърлянето на тази 
информация към базите данни и други хранилища на нашата компания, където и да се намират те.  

Използване на данни  

Trimble използва лични данни, събирани от неговите Уебсайтове, за целите, заради които са били 
поискани или както е необходимо или разрешено съгласно приложимото законодателство 
(например в някои юрисдикции можем да трябва да пазим фактури съгласно данъчното 
законодателство).  Също така можем да използваме предоставената от Вас информация, за да Ви 
изпращаме новини за продукти и услуги, които сте закупили, или за да Ви информираме за нови 
продукти, специални оферти и услуги, предлагани от Trimble, неговите дъщерни дружества и 
филиали („Дружества на Trimble“) или неговите делови партньори.  Важно е да отбележите, че 
можете да се откажете от получаването на допълнителна информация от Trimble, както е посочено 
в подробности по-долу. Използваме данни от неличен характер с цел анализ на данни за 
тенденции в продажбите, що се отнася до география, време и демография. 

Конкретна употреба на лични данни, различна от Декларацията за поверителност (ако има такава), 
може да бъде открита в Условията за ползване и Условията за услугата или политиките за защита 
на личните данни, приложима към конкретна услуга, конкурс или промоция. Доколкото сте били 
уведомени за потенциалните употреби на Вашите лични данни по начин, различен от посочения в 
настоящата Политика за поверителност в рамките на сключеното с нас споразумение за 
предоставяне на услуги или включване в конкретен конкурс или промоция, тези употреби на 
информация, посочени в споразумението, конкурса или промоцията ще имат предимство пред 
положенията на настоящата Политика за поверителност.  Моля, прегледайте внимателно 
Условията на ползване, Условията на обслужване и политиките за поверителност, приложими към 
услугата(ите), които сте закупили или тези на конкурсите или промоциите, за които сте се 
регистрирали или в които участвате. 

С кого споделяме информация 

В хода на обичайното извършване на дейност, Trimble няма да продава, търгува или отдава под 
наем данни, идентифициращи самоличността Ви, на други лица без да имаме Вашето съгласие за 
това. Trimble може да споделя лични данни, които Вие предоставяте онлайн с други дружества на 
Trimble и както е посочено по-долу:  

• свързани дружества и делови партньори.  Рабитим съвместно със свързани дружества и 
бизнес партньори, които извършват дейност от наше име за употребите, посочени по-горе. 
Например посочен по-долу външен доставчик на услуги може да хоства или да оперира 
онлайн услуга на Trimble или да обработва транзакции с кредитни карти. Когато свързано 
дружество или някой от нашите делови партньори има участие в транзакция с Вас, ние 
можем да споделим сведения, идентифициращи Вашата самоличност, във връзка с тази 
транзакция. 
   

• Упълномощени дилъри и дистрибутори на Trimble.  Ние работим с или посредством 
членове на нашия канал за разпространение с цел предоставянето на клиенти и 
потенциални клиенти на информация за продукти и обслужване на клиенти. Например 



Trimble може да препрати данни за контакт на потенциален клиент на упълномощен дилър 
на Trimble с цел отговор на питане на клиент относно продукти на Trimble.  Или Trimble 
може да препрати данни за контакт на упълномощен дилър на Trimble, като така му дава 
възможност да предоставя на клиентите си информация за актуализации на продукти. 
Trimble изисква от своите дилъри и дистрибутори да пазят в поверителност 
предоставените им лични данни на клиенти или потенциални клиенти.         
   

• Агенти.  Ние използваме агенти, които действат от наше име. Например агентите могат да 
изпълняват поръчки, предоставят подкрепа или да организират томболи. На агентите се 
предоставя единствено достъп до информацията, необходима за извършване на техните 
функции, и Trimble изисква агентите му да пазят в поверителност всички поверени им 
данни, разкриващи самоличността.  
   

• Сливания и преобразувания.  В случай на корпоративно преобразуване, като например 
сливане, придобиване или продажба или прехвърляне от Trimble на активи извън 
обичайния ход на дейността, информацията за клиента може да бъде прехвърлена на 
трети лица.  
   

• Други обстоятелства.  И накрая Trimble може да издава сведения, разкриващи 
самоличността, когато добронамерено счита, че подобно разкриване е разумно 
необходимо за i) спазването на закона; ii) привеждането в сила или прилагането на 
условията на нашите споразумения с потребителя (например Условия за ползване на 
уебсайта на Trimble); или iii) защитата на правата, собствеността или безопасността на 
Trimble, потребителите на нашия Уебсайт и други.  
   

Определен(и) конкретен(и) доставчик(ци) на външни услуги 

Следният(те) доставчик(ци) на външни услуги събират информация чрез нашите Уебсайтове:  

• Когато купувате наши продукти и услуги от онлайн магазин, Вашите данни за контакт и 
фактуриране ще бъдат събирани от Wells Fargo Merchant Solutions. Моля, разгледайте 
Декларацията за поверителност на Wells Fargo на: 
http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml за пълно описание на всеобхватните 
процедури на Wells Fargo за поверителност и системата за сигурност.  
     

• http://www.verisign.com  
Trimble използва услугите на VeriSign, Inc. за обработката на транзакции с кредитни карти в 
mагазина на Trimble. Trimble предава на VeriSign името на потребителя и данните от 
кредитната карта. За повече информация относно VeriSign, моля, посетете уебсайта на 
дружеството на http://www.verisign.com/Privacy/index.html.  

Линкове 

Моля, имайте предвид, че нашите Уебсайтове може да съдържат линкове към други уебсайтове. 
Когато влизате в уебсайт на трето лице, дори такъв, който съдържа логото на Trimble и свързано с 
него съдържание относно продукти и услуги на Trimble,  трябва да знаете, че този уебсайт не е 
зависим от Trimble.  Ние не контролираме политиките за поверителност на уебсайтове на трети 
лица. Ако щракнете върху банер или линк на трето лице и въведете своите данни, Вие ще сте 
предмет на политиките за поверителност на съответните трети лица. Не поемаме отговорност, 
включително и юридическа, за политиките или действията на трети лица. Линкът към уебсайта на 
трето лице не представлява одобрение от наша страна. 

Избор 
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Trimble няма да споделя разкриващи самоличността данни, предоставяни ни в Интернет, освен в 
посочените по-горе случаи, без да Ви бъде дадена възможност за съгласие или отказ от подобно 
разкриване. Когато поръчвате продукти на Trimble, регистрирате се като потребител на продукти, 
услуги или промоции на Trimble или когато предадете потребителски профил, ще Ви бъде дадена 
възможност да ни уведомите дали в бъдеще желаете да получавате информация, специални 
оферти и съобщения по електронна поща. Непоисканите съобщения с цел маркетинг и 
представяне на промоции включват възможност за отказ от тези съобщения. Освен това по всяко 
време можете да се откажете от получаването на подобна допълнителна информация от Trimble, 
като ни изпратите заявка за отказ на privacy@Trimble.com. Trimble ще положи максимални усилия, 
за да се удовлетворят своевременно всички подобни заявки. 

„Бисквитки“ и възможности за контролиране на употребата на Вашите лични данни 

„Бисквитките“ са малки информационни блокове, които се съхраняват във Вашия браузър в 
твърдия диск на Вашия компютър. Някои страници на Trimble използват „бисквитки“, изпратени от 
Trimble или агенти - трети лица с цел по-добро обслужване при повторно използване на уебсайта. 
Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“, имате възможност да настроите своя браузър 
така, че да получите предупреждение преди приемането на „бисквитките“ или да ги откажете. 
Обаче ако направите това някои зони от някои уебсайтове може и да не функционират правилно. 

Следва да сте наясно, че ако доброволно разкриете лични данни онлайн в публично пространство, 
подобна информация може да бъде събирана и използвана от други. Ние не контролираме 
действията на нашите посетители и регистрирани потребители. Ако разкриете лични данни в 
отзив, форум или на друго обществено достъпно място от уебсайта на Trimble, то Вие правите 
това на собствен риск и Вие разбирате, че данните, които сте предоставили, могат да бъдат 
събирани и използвани от други лица с цел изпращането на непоискани съобщения или реклами, 
както и за други цели. Моля, помнете, че от Вас започва защитата на личните ви данни. 
Единствено Вие носите отговорност за пазенето в тайна на Вашата парола и Вие следва винаги да 
сте особено внимателни и отговорни, когато разкривате информация онлайн. Въпреки, че ще 
полагаме търговски разумни усилия за защита на неприкосновеността на личните Ви данни, 
прехвърлянето на информация в Интернет, никога не може да бъде абсолютно сигурно. Trimble не 
поема отговорност за разкриването на данни поради грешки в предаването или действия на 
неупълномощени трети лица. Trimble не може да осигури или гарантира сигурността на данните, 
които ни предавате или тази на нашите услуги. 

Как да получите достъп до или как да коригирате своите данни  

Можете да получите достъп до или да заявявате корекции на разкриващи самоличността Ви 
данни, които събираме и поддържаме във формат, който може да бъде променян, като следвате 
тази процедура:  

1. Свържете се с Мениджъра на програмата за поверителност на Trimble на имейл 
privacy@Trimble.com за общи заявки или с Отдела за човешки ресурси на Trimble на имейл 
HR_HELP@Trimble.com за заявки, свързани с подадени онлайн автобиографии, като 
изпратите подробно съобщение, в което се разяснява естеството на Вашата заявка, 
включително:  

 Пълни данни за контакт (Вашето име, физически адрес, имейл, телефонен 
номер)  

 Данни на заявката (например промяна на имейл, отписване от бюлетин, 
преглед на лични данни и т.н.). Моля, бъдете максимално конкретен по 
отношение на безпокойствата, предизвикали Вашата заявка.  
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2. За да защитим вашата неприкосновеност на личните данни и сигурност, ще предприемем 
разумни стъпки с цел проверката на Вашата самоличност, преди да предоставим достъп 
до информация или извършването на корекции.  

3. Не налагаме ограничения по отношение на честотата или размера на таксите, свързани 
със способността Ви да получавате достъп до Вашата информация, но си запазваме 
правото да отклоняваме неразумни заявки за достъп до информация и нейното 
коригиране. Ако това право бъде упражнено, ще Ви информираме относно причините, 
поради които заявката Ви е била отклонена и ще разясним в какво се състои процедурата 
за разрешаване на спорове, ако пожелаете да прибегнете до нея.  

4. Ако информацията, до която е бил заявен достъп, не се поддържа във формат, който може 
да бъде извлечен, ние ще разясним защо не може да бъде предоставен достъп и как се 
събира и използва този вид информация.  

5. Ако информацията, до която е бил заявен достъп, се поддържа във формат, който може да 
бъде извлечен, ние ще отговорим на заявката Ви в рамките на 10 работни дни. Достъп до 
информацията ще бъде предоставен под формата на нейното разкриване и няма да 
включва Вашия пряк достъп до нашите хранилища с данни, били те онлайн или офлайн.  

Начин за връзка 

Ако имате въпроси или заявки във връзка с тази Декларация за поверителност, можете да се 
свържете с нас на адрес privacy@Trimble.com. 

Официален език.  Английският е официалният език на настоящата Декларация за поверителност.  
За целите на тълкуването или в случай на противоречие между версията на английски и други 
езици на тази Декларация за поверителност, превес ще има версията на английски език. 
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