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Във VirtualSite Solutions (VSS) сме ангажирани с поверителността си.
Знаем, че трябва да спечелим доверието ви и да го запазим всеки път,
когато използвате продуктите и услугите на VSS. VSS работи, за да
гарантира, че вашите лични данни се събират, споделят и обработват по
правилния начин. Тази Политика за поверителност описва как VSS
събира и обработва лична информация чрез VisionLink.
VSS е съвместна собственост на Caterpillar Inc. (Caterpillar) и Trimble Inc.
(Trimble). Тази Политика е в съответствие с Глобалната декларация за
поверителност на Caterpillar и Политиката за поверителност на Trimble,
които описват как Caterpillar и Trimble съответно събират, обработват и
споделят лични данни, правата, които можете да имате съгласно
законите за поверителност и друга информация, свързана с обработката
на лични данни. Глобалната декларация за поверителност на Caterpillar
е на разположение на http://www.caterpillar.com/dataprivacy. Политиката
за поверителност на Trimble е на разположение на
https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx. В зависимост от
конфигурацията на телематичния хардуер, инсталиран върху вашите
активи, голяма част от личната информация, използвана от VisionLink, се
събира, обработва, използва и споделя от Caterpillar и Trimble чрез
съответните им платформи в IoT (интернет на нещата). Ето защо трябва
да прегледате Глобалната политика за поверителност на Caterpillar и
Политиката за поверителност на Trimble, заедно с тази Политика за
поверителност, за да разберете по-пълно вашите права и избори по
отношение на личната информация.

Какво е VisionLink?
VisionLink е набор от приложения, предназначени да помагат на
собствениците на строително/тежко оборудване да получат по-добри
резултати и да подобрят постъпленията си, като помагат да измервате и
подобрявате часовете на работа на вашия строителен екип,
оползотворяването, изгарянето на горивото, престоя, здравето,
поддръжката и производителността.
Каква лична информация за мен съхранява VSS?
VisionLink поддържа ограничена информация за вас като потребител,
включително имейл адрес, взаимоотношения дилър/клиент,
потребителски предпочитания и всякакви предупреждения,
конфигурации на отчети или бележки за активи, които може да сте
създали. В зависимост от конфигурацията на вашите активи и
телематика, VisionLink може да поддържа ИД на оператора. VisionLink
поддържа информация за геолокация, която ни позволява да активираме
различни възможности и функции в пакета от приложения на VisionLink и
да Ви предоставим локализирано съдържание и услуги. В някои случаи
може да ви бъде позволено да разрешавате или да отказвате такива
употреби и/или да споделяте местоположението на устройството си, но
ако го направите, ние и/или нашите филиали (включително Caterpillar,
Trimble и техните съответни дистрибуторски мрежи може да не са в
състояние да предоставят приложимите услуги и съдържание).
Защо ли VSS поддържа лични данни?
Вашата Лична информация се използва за управление на достъпа до
приложението и всички използвани функции за уведомяване и за
активиране на определени възможности и функции в приложението
VisionLink Suite. Можем да предоставим Вашата лична информация на
Caterpillar и Trimble и техните съответни дистрибуторски мрежи, които,
наред с други неща, могат да използват такава информация за
управление на взаимоотношенията с клиентите, автопаркове и контрол
на достъпа. За повече подробности, моля, прегледайте Глобалната

декларация за поверителност на Caterpillar и Декларацията за
поверителност на Trimble.
Как VSS споделя личните ми данни?
Ние можем да използваме или да разкриваме информация на Caterpillar
и Trimble и техните съответни дистрибуторски мрежи за използване в
съответствие с Глобалната декларация за поверителност на Caterpillar и
Политиката за поверителност на Trimble, съответно. В допълнение,
можем да използваме или разкриваме информация, която според нас е
необходима или подходяща: а) съгласно приложимото законодателство,
включително законите извън вашата държава на пребиваване; б) да
спазва правния процес; в) да отговаря на законосъобразни искания от
страна на държавни и правителствени органи, включително публични и
държавни органи извън вашата държава на пребиваване; (г) да
прилагаме нашите общи условия; (д) да защитим нашите операции или
тези на някой от нашите филиали; е) да защитаваме нашите права,
поверителност, безопасност или собственост и/или тези на нашите
филиали, вас или други, включително за целите на информационната
сигурност; и ж) да ни позволи да търсим достъпни средства за защита
или да ограничим щетите, които можем да понесем.
Автоматично събирана информация и проследяване
VisionLink използва "бисквитки" и подобни технологии, за нашите
приложения, както и за да научим повече за нашите потребители и
техните подходящи интереси. Тези технологии ни позволяват да
съберем допълнителна информация за измерване и подобряване
ефективността на нашите предложения. Бисквитките могат да се
използват за повторно насочване, където нашият уеб сайт да пусне
анонимна "бисквитка" на браузъра, която може да ви показва реклами,
докато посещавате други уебсайтове. Можете да отхвърлите тези
правила на "бисквитките" на сайта, когато посещавате или да
управлявате предпочитанията си за "бисквитки" с вашия интернет
браузър.

Прехвърляте ли моята лична информация през националните
граници?
Можем да прехвърлим вашата лична информация отвъд националните
граници на други държави в съответствие с приложимите закони.
Ако пребивавате извън Северна Америка, когато предаваме вашата
лична информация от Европейското икономическо пространство (ЕИП)
или Швейцария в страна извън ЕИП, ние разчитаме на един или повече
от следните правни механизми: определени средства за защита на
личните данни, стандартни договорни клаузи, и вашето съгласие.
Ако съдържанието или данните, които съхранявате в приложенията или
уебсайтовете на VSS, съдържат личната информация на физически лица
от ЕИП, вие се съгласявате, че имате законовите правомощия да
прехвърлите личната информация на нас, включително в държави като
Съединените американски щати, където защитата на поверителността и
правата на органите за достъп до лични данни не могат да бъдат
еквивалентни на тези в ЕИП. Информацията по-горе се отнася за
потребители на VSS, които са се съгласили с настоящата Политика за
поверителност. На разположение е повече информация за нашите
бизнес клиенти, които искат да научат повече за Европейски трансфер
на данни.
Къде мога да получа допълнителна информация за VSS и
Политиката за поверителност?
Съгласно закона на някои държави може да имате право на достъп до
информацията, която VSS пази за вас, да коригирате грешките в тази
информация, да актуализирате предпочитанията си и да изтривате
лична информация. За допълнителна информация или да поискате да
премахнем потребителския Ви профил от нашите приложения или да Ви
предоставим копие от вашата лична информация, моля изпратете по
електронна поща Вашата молба до VSS Privacy Support.

Какво се случва, ако промените Политиката за поверителност?
Запазваме си правото да изменяме Политиката за поверителност. Ако
актуализираме или променим Политиката за поверителност, промените
ще бъдат оповестени на тази страница. Използването на VisionLink от
Вас след публикуване на промените в Политиката за поверителност
демонстрира, че приемате тези промени.

