Prohlášení o ochraně soukromí
Náš závazek k on-line ochraně soukromí
Vaše právo na ochranu soukromí je důležité. Ve společnosti Trimble jsme přesvědčeni, že osobní údaje,
které se rozhodnete poskytnout on-line, použijeme výhradně k tomu, abychom vám poskytli co nejvyšší
kvalitu výrobků, služeb a podpory. Nabízíme zobrazení tohoto Prohlášení o ochraně soukromí, abyste si
byli vědomi informačních postupů webových stránek společnosti Trimble, včetně toho, jaký druh informací
shromažďujeme, sledujeme, jak informace používáme a s kým informace sdílíme. Můžeme provést
aktualizaci našeho Prohlášení o ochraně soukromí, aby se v něm odrážely změny v naší společnosti, a
tak jsme vám mohli poskytovat lepší služby. Zveme vás, abyste tuto webovou stránku pravidelně
navštěvovali, a tak se informovali o případných změnách.
Toto prohlášení o ochraně soukromí se obecně vztahuje na firemní webové stránky Trimble rodiny.
Webové stránky provozované Trimble Inc. ze svých kanceláří. Některé z našich poboček nebo programů
mají své vlastní, případně jiné, programy ochrany soukromí. Doporučujeme vám, abyste si toto
Prohlášení o ochraně soukromí, a všechna prohlášení webových stránek, které navštívíte, přečetli.
Souhlas k užití a přenosu osobních údajů
Vezměte prosím na vědomí, že pokud zadáte osobní údaje prostřednictvím webových stránek
společnosti Trimble, zasíláte je nám (společnosti Trimble Inc), ve Spojených státech. Budeme
shromažďovat, zpracovávat a přenášet vaše osobní údaje v souladu s tímto Prohlášením o ochraně
soukromí, ale možná ne v souladu s právními předpisy v zemi vašeho bydliště. Poskytnutím svých
osobních údajů prostřednictvím webové stránky společnosti Trimble souhlasíte s tím, že společnost
Trimble smí shromažďovat, používat, ukládat a přenášet vaše osobní údaje do databází naší společnosti
a jiných úložišť, ať se nacházejí kdekoli, pro účely, ke kterým se poskytují a v souladu s postupy
uvedenými v tomto Prohlášení o ochraně soukromí.
Druhy údajů shromážděných on-line
Můžete procházet většinu našich webových stránek bez zadání jakýchkoli osobních údajů. V těchto
případech budou shromažďovány pouze obecné, neosobní informace, které společnost Trimble
zaznamenává při všech návštěvách svých webových stránek, jako poskytovatel internetových služeb,
operační systém / typ prohlížeče a prohlížené stránky. To znamená, že relace uživatele bude sledována,
ale uživatel samotný nebude identifikován.
Existují však situace, kdy my nebo naši obchodní partneři (např. naši externí poskytovatelé služeb
uvedení níže) mohou potřebovat informace od vás.
Můžete se například rozhodnout, zda nám poskytnete své osobní údaje v následujících případech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přístup nebo registrace pro přístup na některou z našich webových stránek, např.
http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx
Zakoupení výrobků nebo služeb
Registrace jako uživatel výrobků společnosti Trimble
Žádost o materiální, zákaznické nebo jiné služby a podporu výrobků, opravy a aktualizace
Přihlášení k odběru bulletinů a on-line služeb
Zapsání do sponzorovaných soutěží, loterií a jiných reklamních akcí společnosti Trimble
Vytvoření uživatelské profilu za účelem obdržení dalších informací, speciálních nabídek a
sdělení.
Podání žádosti o práci související s nabídkou pracovních míst ve společnosti Trimble.
Registrace na Konferenci uživatelů společnosti Trimble

V takových případech můžete být požádáni o kontakt a fakturační údaje (např. vaše jméno, adresu,
telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo kreditní karty a datum vypršení platnosti), stejně jako o informace
o zakoupeném výrobku nebo službě (např. ID výrobku, sériové číslo, číslo zákazníka, verze výrobku).
Rovněž můžete být požádáni o další osobní údaje, ačkoli jejich poskytnutí je dobrovolné, neboť takové
informace nejsou povinné. Poskytnutím těchto informací společnosti Trimble souhlasíte s přenosem
těchto informací do našich firemních databází a jiné úložiště, ať se nachází kdekoli.
Používání údajů
Společnost Trimble používá osobní údaje shromážděné na svých webových stránkách pro účely, pro
které se o ně žádá, nebo jak je nezbytné nebo přípustné podle platného práva (např. v některých zemích
musíme nakládat s fakturami podle daňových zákonů). Můžeme také použít údaje, abychom vás později
informovali o novém vývoji výrobků a služeb, které jste zakoupili, nebo k zasílání informací o nových
výrobcích, akčních nabídkách a speciálních službách, které nabízí společnost Trimble, její dceřiné
společnosti a pobočky ("firmy Trimble") nebo její obchodní partneři. Je důležité si uvědomit, že můžete
zvolit přijímání dalších informací od společnosti Trimble, tak, jak je podrobně popsáno níže. Používáme
jiné než osobní údaje pro analýzu údajů obchodních trendů, které se týkají zeměpisné polohy, času a
demografie.
Specifické použití osobních údajů, které se liší od použití popsaného v tomto Prohlášení o ochraně
soukromí (pokud vůbec), lze nalézt v Podmínkách použití, v Podmínkách služby nebo v Zásadách
ochrany soukromí platných pro konkrétní služby, soutěže nebo propagační akce. Tímto jste informováni o
případném použití vašich osobních údajů, které se může lišit od použití popsaného v tomto Prohlášení o
ochraně soukromí během trvání vaší dohody o službě uzavřené s námi, během zápisu do určité soutěže
nebo propagační akce. Používání údajů uvedených v této dohodě, soutěži nebo propagační akci, nahradí
tyto Zásady ochrany soukromí. Pročtěte si prosím pozorně Podmínky použití, Podmínky služby a Zásady
ochrany soukromí platné pro službu/y, kterou/é jste zakoupili, anebo pro soutěže či reklamní akce, do
kterých jste se zapsali, nebo kterých se účastníte.
S kým sdílíme údaje
Při běžných obchodních postupech společnost Trimble nebude prodávat, obchodovat ani pronajímat vaše
soukromé identifikační údaje dalším stranám, nebude-li k tomu mít váš výslovný souhlas. Společnost
Trimble může sdílet osobní údaje, které poskytnete on-line, s firmami Trimble tak, jak je popsáno níže:
•

Dceřinné společnosti a obchodní partneři. Pracujeme společně s dceřinými společnostmi a
obchodními partneři, kteří jednají naším jménem, pro použití výše popsaná. Například, externí
poskytovatel služeb z níže uvedeného seznamu může hostit nebo provozovat on-line služby
společnosti Trimble nebo zpracovávat transakce kreditními kartami. Když je dceřiná společnost
nebo některý z našich obchodních partnerů zapojený do obchodu s vámi, můžeme s ním sdílet
vaše osobní údaje vztahující se k této transakci.

•

Autorizovaní prodejci a distributoři společnosti Trimble. Pracujeme s a přes členy našeho
distribučního kanálu, abychom zákazníkům a potencionálním zákazníkům nabídli informace o
výrobcích a zákaznický servis. Společnost Trimble například může postoupit kontaktní údaje
potencionálního zákazníka autorizovanému prodejci společnosti Trimble, aby odpověděl na
žádost zákazníka o informace týkajících se výrobků společnosti Trimble. Nebo může společnost
Trimble postoupit tyto kontaktní údaje a zmocnit autorizovaného prodejce společnosti Trimble,
aby zákazníkům poskytoval aktualizace související s výrobkem. Společnost Trimble vyžaduje,
aby její prodejci a distributoři udržovali mlčenlivost o jakýchkoli osobních údajích zákazníků nebo
potencionálních zákazníků, které jim postoupila.

•

Zástupci. Používáme zástupce, kteří jednají naším jménem. Zástupci mohou například plnit
nařízení, poskytovat podporu nebo organizovat loterii. Zástupcům je poskytnut pouze přístup k

údajům, které potřebují pro vykonávání svých funkcí a společnost Trimble vyžaduje, aby její
zástupci udržovali mlčenlivost o jakýchkoli osobních identifikačních údajích, které jim postoupila.
•

Fúze a reorganizace. V případě reorganizace podniku, jako je fúze, akvizice, prodej nebo převod
majetku společností Trimble mimo běžné obchodní činnosti, mohou být převedeny údaje o
zákaznících třetím stranám.

•

Další situace. Konečně může společnost Trimble uvolnit informace o osobních údajích, pokud v
dobré víře věříme, že takové uvolnění je skutečně nezbytné (i) k dodržení zákona, (ii) k vynucení
nebo použití podmínek našich uživatelských dohod (např. Podmínky použití webových stránek
společnosti Trimble), nebo (iii) k ochraně práv, majetku či bezpečnosti společnosti Trimble,
uživatelů našich webových stránek, nebo jiným.

Některý/ří uvedený/í externí poskytovatel/é
Následující externí poskytovatel/é služeb shromažďují údaje přes naše webové stránky:
•

Když si zakoupíte naší výrobky a služby z obchodu on-line, vaše kontaktní a fakturační údaje
budou postoupeny společnosti Wells Fargo Merchant Solutions. Můžete si přečíst Prohlášení o
ochraně soukromí společnosti Wells Fargo na:
http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml, kde naleznete komplexní popis informací
o postupech zachování soukromí a o bezpečnostním systému.

•

http://www.verisign.com
Společnost Trimble využívá služeb společnosti VeriSign, Inc., ke zpracování transakcí
provedených kreditními kartami v obchodě společnosti Trimble. Společnost Trimble postupuje
společnosti VeriSign jméno zákazníka a údaje jeho kreditní karty. Další informace o společnosti
VeriSign naleznete na její webové stránce http://www.verisign.com/Privacy/index.html.

Odkazy
Vezměte prosím na vědomí, že naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Při
přístupu na webové stránky třetí strany, i takové, které mohou obsahovat logo společnosti Trimble a
obsah týkající se výrobků a služeb společnosti Trimble, prosím vezměte na vědomí, že se jedná o
webovou stránku nezávislou. Neprovádíme kontrolu zásad ochrany soukromí žádné třetí strany.
Kliknete-li přes reklamní banner nebo odkaz na třetí stranu a zadáte své údaje, budou vaše údaje
podléhat zásadám ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za
zásady ochrany osobních údajů jakékoli třetí strany nebo činnosti třetích stran. Odkaz na webovou
stránku třetí strany neznamená schválení jejích zásad o ochraně soukromí.
Možnost volby
Společnost Trimble nebude sdílet osobní identifikační údaje, které jste nám poskytli on-line, s výjimkou
případů výše uvedených, aniž by vám poskytlo příležitost takový akt schválit nebo možnost vyloučení se.
Když objednáte nějaké výrobky společnosti Trimble, zaregistrujte se jako uživatel výrobků, služeb nebo
reklamních akcí společnosti Trimble nebo při schvalování uživatelského profilu, je vám nabídnuta
možnost oznámit nám, zda chcete dostávat informace o aktualizacích, speciální nabídky a sdělení emailem. Veškerý nevyžádaný e-mailový marketing a propagační sdělení obsahují možnost pro vás
odmítnout budoucí komunikaci. Navíc se můžete kdykoli rozhodnout pro zrušení zasílání takovýchto
informací od firmy Trimble odesláním žádosti o zrušení na privacy@Trimble.com. Společnost Trimble
vyvine maximální úsilí, aby co nejdříve vyhověla takovýmto žádostem.
Cookies a možnost omezování použití vašich osobních údajů

Cookies jsou malé kousky informací uložené ve vašem prohlížeči na pevný disk vašeho počítače.
Některé stránky společnosti Trimble používají cookies, které zasílá společnost Trimble nebo její zástupci,
aby vám stránka lépe fungovala, když se na ni vrátíte. Pokud si nepřejete dostávat cookies, máte
možnost nastavit prohlížeč tak, aby vás varoval vždy před přijetím cookies nebo můžete přijetí odmítnout
úplně. Pokud tak učiníte, mohou však některé oblasti některých stránek fungovat nesprávně.
Měli byste si být vědomi, že pokud dobrovolně poskytnete on-line osobní údaje ve veřejné oblasti, mohou
být tyto informace shromažďovány a použity jinými stranami. Nekontrolujeme činnosti našich návštěvník
a registrovaných uživatelů. Poskytnete-li osobní údaje v recenzi, vývěsku nebo jiné veřejně přístupné
části webové stránky společnosti Trimble, činíte tak na vlastní riziko a chápete, že vaše předložené údaje
mohou být shromažďovány a použity jinými stranami k zasílání nevyžádaných zpráv, reklam, nebo k
jiným účelům. Mějte prosím na paměti, že ochrana vašeho soukromí začíná u vás. Jste výhradně
odpovědni za zachování důvěrnosti jakéhokoli hesla, které používáte, a vždy byste měli být opatrní a
zodpovědní, když poskytujete údaje on-line, I když budeme používat komerčně přiměřené úsilí k zajištění
soukromí vašich osobních údajů, přenosy uskutečněné prostřednictvím internetu nemohou být absolutně
bezpečné. Společnost Trimble nenese žádnou odpovědnost za zveřejnění údajů z důvodu chyby v
přenosu nebo činnosti neoprávněných třetích osob. Společnost Trimble nemůže zajistit nebo zaručit
bezpečnost veškerých informací, které nám posíláte nebo z našich služeb.
Přístup a opravy vašich údajů
Máte přístup a můžete požádat o opravy osobních identifikačních údajů, které shromažďujeme a
ukládáme zpřístupněnou formou, postupujte následovně:
1. Kontaktujte manažera Programu ochrany soukromí společnosti Trimble na privacy@Trimble.com,
potřebujete-li vyřešit obecné žádosti, nebo kontaktujte Oddělení lidských zdrojů společnosti
Trimble na HR_HELP@Trimble.com, souvisí-li vaše žádost s on-line poskytnutím, a zašlete
podrobnou zprávu s vysvětlením vaší žádosti, která musí obsahovat


kompletní kontaktní údaje (vaše jméno a příjmení, název ulice a místa bydliště,
e-mailová adresa, telefonní číslo)



Podrobnosti žádosti (např. změna e-mailové adresy, odhlášení z buletinu, změna
osobních údajů, atd.). Uveďte prosím co nejpřesněji co vás vedlo k podání této
žádosti.

2. Za účelem ochrany vašeho soukromí a bezpečí, podnikneme přiměřené kroky k ověření vaší
totožnosti, předtím, než vám umožníme přístup k informacím nebo než provedeme požadované
opravy.
3. Není omezena frekvence přístupu k vaším údajům a přístup ani není nijak zpoplatněn, ačkoli si
vyhrazujeme právo odmítnout nepřiměřené požadavky na přístup k informacím a opravám.
Pokud toto právo bylo uplatněno, budeme vás informovat o důvodech, pro které byla vaše žádost
odmítnuta a vysvětlíme vám postup pro řešení sporů, pokud rozhodnete jej využít.
4. Nejsou-li informace, ke kterým je požadován přístup, uloženy ve zpřístupnitelné podobě,
vysvětlíme vám, proč vám přístup nemůžeme poskytnout, jak je tento typ informací
shromažďován a používán.
5. Jsou-li informace, kte kterým je požadován přístup, uloženy ve zpřístupnitelné podobě, odpovíme
na vaši žádost během deseti pracovních dní. Přístup k informacím bude poskytnut ve formě
sdělení a nebude zahrnovat váš přímý přístup do našich datových úložišť, on-line nebo off-line.
Jak nás můžete kontaktovat
Máte-li jakoukoli žádost nebo otázky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně soukromí, můžete se na nás
obrátit na privacy@Trimble.com.

Oficiální jazyk. Oficiálním jazykem tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je angličtina. Pro účely
výkladu, nebo v případě konfliktu mezi angličtinou a verzí tohoto Prohlášení o ochraně soukromí v
každém jiném jazyce, bude anglická verze rozhodující.
Kontr. 28.listopadu 2016

