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Společnost VirtualSite Solutions (VSS) dbá o ochranu vašeho soukromí.
Víme, že kdykoliv používáte produkty a služby naší společnosti, musíme si
zasloužit – a udržet – vaši důvěru. Společnost VSS se snaží zajistit, aby vaše
osobní údaje byly správně shromažďovány a sdíleny a aby se s nimi tímto
způsobem i nakládalo. V oznámení o ochraně soukromí je popsáno, jak
společnost VSS shromažďuje a zpracovává osobní údaje prostřednictvím
systému VisionLink.
Společnost VSS je společným vlastnictvím společností Caterpillar Inc.
(Caterpillar) a Trimble Inc. (Trimble). Předmětné oznámení o ochraně
soukromí je v souladu s dokumentem společnosti Caterpillar s názvem
Globální prohlášení o ochraně soukromí a dokumentem společnosti Trimble
s názvem Zásady ochrany soukromí. V těchto dokumentech je popsáno,
jakým způsobem společnosti Caterpillar a Trimble shromažďují, zpracovávají
a sdílejí osobní údaje, jsou v nich uvedena práva, která můžete mít na
základě zákonů o ochraně soukromí, jakož i další důležité informace týkající
se zpracování osobních údajů uvedenými společnostmi. Globální prohlášení
o ochraně soukromí vydané společností Caterpillar je k dispozici na
http://www.caterpillar.com/dataprivacy. Zásady ochrany soukromí vydané
společností Trimble jsou k dispozici na
https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx. Společnosti Caterpillar
a Trimble shromažďují, zpracovávají, používají a sdílejí většinu informací
používaných v rámci systému VisionLink prostřednictvím příslušných
platforem IoT, v závislosti na konfiguraci telematického hardwaru
nainstalovaného ve vašich zařízeních. Proto byste si společně s tímto
oznámením o ochraně soukromí měli přečíst Globální prohlášení o ochraně
soukromí vydané společností Caterpillar a Zásady ochrany soukromí vydané

společností Trimble, abyste lépe porozuměli tomu, jaká máte práva
a možnosti v souvislosti se svými osobními údaji.
Co je VisionLink?
Systém VisionLink je soubor aplikací, jejichž úkolem je pomoci majitelům
stavebních strojů / těžkých strojních zařízení, aby dosahovali lepších výsledků
a zdokonalovali své standardní výkony. K tomuto účelu slouží funkce měření
a zlepšování provozní doby stavebních strojů a zařízení, jejich využívání,
spotřeby paliva, prostojů, technického stavu, údržby a produktivity.
Jaké údaje o mé osobě uchovává společnost VSS?
V systému VisionLink se uchovává omezené množství informací o vás jako
uživateli, včetně vaší e-mailové adresy, vztahů prodejce/zákazník,
uživatelských předvoleb a všech upozornění, konfigurací zpráv nebo
poznámek k zařízením, které jste případně vytvořili. Systém VisionLink může
rovněž uchovávat ID obsluhy, a to v závislosti na zařízení a konfiguraci
telematiky. V systému VisionLink se uchovávají geolokační informace, které
nám umožňují aktivovat různé vlastnosti a funkce souboru aplikací VisionLink
a poskytovat lokalizovaný obsah a služby. V některých případech máte
možnost povolit nebo zakázat takovéto použití a/nebo sdílení místa
příslušného stroje. Pokud je však zakážete, ani my, ani naše pobočky (včetně
společností Caterpillar, Trimble a jejich příslušných distribučních sítí) vám
nebudeme moci poskytnout příslušné služby a obsah.
Proč společnost VSS uchovává osobní údaje?
Vaše osobní údaje se používají při spravování a řízení přístupu k aplikacím
a používaným oznamovacím funkcím a při aktivaci určitých vlastností a funkcí
v rámci souboru aplikací systému VisionLink. Vaše osobní údaje můžeme
poskytnout společnostem Caterpillar a Trimble a jejich příslušným
distribučním sítím, které je kromě jiného mohou použít při správě a řízení
vztahů se zákazníkem, vozového parku a kontroly přístupu. Podrobnější
informace najdete v dokumentu Globální prohlášení o ochraně soukromí
vydaném společností Caterpillar a Zásady ochrany soukromí vydaném
společností Trimble.

Jakým způsobem společnost VSS sdílí moje osobní údaje?
Tyto údaje můžeme použít nebo zpřístupnit společnostem Caterpillar
a Trimble a jejich příslušným distribučním sítím za účelem použití daných dat
v souladu s dokumentem Globální prohlášení o ochraně soukromí vydaným
společností Caterpillar a dokumentem Zásady ochrany soukromí vydaným
společností Trimble. Uvedené údaje můžeme použít nebo zpřístupnit rovněž
tehdy, když jsme přesvědčeni o tom, že je to nutné nebo vhodné: a) na
základě platných právních předpisů, včetně zákonů platných za hranicemi
země vašeho pobytu; b) za účelem dodržení zákonného postupu; c) za
účelem reakce na zákonné požadavky orgánů veřejné moci včetně orgánů
veřejné moci mimo zemi vašeho pobytu; d) za účelem prosazování našich
smluvních podmínek; e) za účelem ochrany našich operací nebo operací
našich poboček; f) za účelem ochrany práv, soukromí, bezpečnosti nebo
majetku nás a/nebo našich poboček, vás nebo jiných subjektů včetně účelů
informační bezpečnosti a g) s cílem umožnit nám využití dostupných
opravných prostředků nebo omezit škody, které bychom mohli utrpět.
Automaticky shromažďované informace a sledování
Systém VisionLink používá soubory cookie a podobné technologie za účelem
dosažení funkčnosti našich aplikací, jakož i získání podrobnějších informací
o našich uživatelích a jejich pravděpodobných zájmech. Tyto technologie nám
umožňují získávat další informace pro měření a zefektivňování našich
nabídek. Soubory cookie lze použít k opakovanému oslovení, při kterém naše
webová lokalita zanechá anonymní soubor cookie v prohlížeči, který vám
může nabízet reklamy při návštěvě jiných webových stránek. Tuto politiku
internetových stránek týkající se souborů cookie můžete odmítnout při
návštěvě stránek nebo si můžete upravit předvolby internetového prohlížeče
týkající se souborů cookie.
Přenášíte mé osobní údaje přes státní hranice?
Můžeme přenášet vaše osobní údaje přes státní hranice do jiných zemí
v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud pobýváte v zemích mimo Severní Ameriku, při přenosu vašich
osobních údajů ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo
Švýcarska do zemí mimo EHP spoléháme na jeden nebo několik
z následujících právních mechanismů: jisté programy ochrany soukromí
(Privacy Shields), standardní smluvní doložky a váš souhlas.
Pokud obsah nebo údaje, které uchováváte v aplikacích nebo na webových
stránkách společnosti VSS, zahrnují osobní údaje jednotlivců z EHP,
potvrzujete, že máte zákonné oprávnění přenášet tyto osobní údaje k nám,
a to včetně přenosu do zemí, jako jsou Spojené státy americké, ve kterých
ochrana soukromí a práva státních orgánů na přístup k osobním údajům
nemusí být rovnocenné s ochranou a právy platnými v EHP. Výše uvedené
informace se týkají uživatelů v rámci společnosti VSS, kteří vyslovili souhlas
s tímto oznámením o ochraně soukromí. Více informací je k dispozici pro
naše obchodní zákazníky, kteří se chtějí dozvědět bližší podrobnosti
o evropských přenosech dat.
Kde mohu získat další informace o společnosti VSS a jejích postupech
v oblasti ochrany soukromí?
Na základě právních předpisů některých zemí můžete mít právo na přístup
k údajům, které o vás uchovává společnost VSS, právo na opravu chyb
v těchto údajích, aktualizaci svých předvoleb a odstranění osobních údajů.
Žádosti o další informace nebo o odstranění vašeho uživatelského účtu
z našich aplikací, případně o poskytnutí kopie vašich osobních údajů, zasílejte
e-mailem na oddělení VSS Privacy Support.
Co se stane, pokud dojde ke změně tohoto oznámení o ochraně
soukromí?
Vyhrazujeme si právo změnit toto oznámení o ochraně soukromí. Pokud
oznámení o ochraně soukromí aktualizujeme nebo změníme, změny budou
provedeny na této stránce. Tím, že budete používat systém VisionLink po
zveřejnění změn tohoto oznámení o ochraně soukromí, potvrdíte svůj souhlas
s provedenými změnami.

