Polityka Prywatności

Nasz wkład w ochronę danych osobowych w Internecie
Państwa prawo do zachowania prywatności jest ważne. W firmie Trimble wyznajemy zasadę, że dane
osobowe, które Państwo decydują się przekazać nam za pośrednictwem Internetu, należy wykorzystywać
wyłącznie w celu umożliwienia nam zaoferowania Państwu najwyższej jakości produktów, usług
i wsparcia. Dlatego też udostępniamy niniejszą Politykę ochrony danych osobowych w celu
uświadomienia Państwu praktyk postępowania z danymi stosowanymi na stronach internetowych
Trimble, w tym w celu przekazania informacji dotyczących tego, jakie dane są gromadzone
i monitorowane, w jaki sposób dane te są wykorzystywane oraz komu są one udostępniane. Stosowana
przez nas Polityka ochrony danych osobowych podlega aktualizacji wraz ze zmianami zachodzącymi
w naszej działalności oraz w celu zapewnienia Państwu jak najwyższej jakości usług. Zachęcamy do
częstego odwiedzania niniejszej strony w celu pozostawania na bieżąco z wszelkimi zmianami.
Niniejsza polityka prywatności obejmuje rodzinę stron internetowych korporacji Trimble. Miejsca te są
administrowane przez Trimble Inc. Niektóre z naszych spółek zależnych lub programy mają swoje
własne, często inną politykę. Zachęcamy do zapoznania się z tymi zasadami ochrony danych
osobowych, a także podobnej polityce dotyczy wszystkich miejsc odwiedzanych.Zgoda na
wykorzystywanie i transfer danych osobowych.
Prosimy pamiętać, że przesłanie danych osobowych za pośrednictwem stron internetowych Trimble
spowoduje przesłanie ich do nas (Trimble Inc.), do Stanów Zjednoczonych. Gromadzimy, przetwarzamy
i dokonujemy transferu danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką ochrony danych osobowych, ale
być może niezgodnie z przepisami obowiązującymi w Państwa lokalizacji. Przesłanie danych osobowych
za pośrednictwem strony internetowej Trimble oznacza udzielenie firmie Trimble zgody na gromadzenie,
wykorzystywanie, przechowywanie i transfer danych osobowych do baz danych i innych miejsc
przechowywania danych, bez względu na ich lokalizację, w celach, dla których je przesłano i zgodnie
z zasadami niniejszej Polityki ochrony danych osobowych.
Rodzaje danych gromadzonych w Internecie
Przeglądanie większkości naszych stron internetowych nie zobowiązuje do podawania żadnych danych
osobowych. W takich przypadkach firma Trimble rejestruje wyłącznie informacje ogólne, na podstawie
których nie można zidentyfikować użytkownika, rejestrowane w przypadku wszystkich wizyt na stronie,
takie jak nazwa dostawcy usług internetowych, system operacyjny/rodzaj przeglądarki oraz przeglądane
strony. Oznacza to, że sesja użytkownika będzie monitorowana, ale sam użytkownik nie zostanie
zidentyfikowany.
Tym niemniej mogą wystąpić sytuacje, w których my lub nasi partnerzy (na przykład zewnętrzni dostawcy
usług podani poniżej) mogą wymagać podania określonych informacji.
Przykładowo można podać nam swoje dane osobowe w przypadku:
•
•
•
•
•

Dostępu lub rejestracji w celu uzyskania dostępu do niektórych z naszych stron internetowych, na
przykład http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx
Zakupu produktów lub usług
Rejestracji jako użytkownik produktów Trimble
Wysyłania zapytań o materiały, usługi dla klientów i inne usługi oraz wsparcie produktowe,
naprawy i aktualizacje
Subskrypcja biuletynów i korzystania z usług internetowych

•
•
•
•

Udziału w konkursach, loteriach i innych promocjach sponsorowanych przez Trimble
Utworzenia profilu użytkownika w celu uzyskania dalszych informacji, ofert specjalnych
i materiałów.
Złożenia podania o pracę w odpowiedzi na ofertę Trimble.
Rejestracji do udziału w konferencji Trimble Dimensions User Conference

W takich przypadkach mogą Państwo zostać poproszeni o podanie informacji kontaktowych oraz danych
niezbędnych do realizacji płatności (np. nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer i data
ważności karty kredytowej), a także informacji na temat kupowanego produktu lub usługi (np. identyfikator
produktu, numer seryjny, numer klienta, wersja produktu). Użytkownik może również zostać poproszony o
podanie danych demograficznych lub innych danych osobowych, jednakże podanie takich danych jest
opcjonalne. Przekazanie danych osobowych firmie Trimble oznacza zgodę na transfer takich danych
do baz danych i innych miejsc przechowywania danych, bez względu na ich lokalizację.
Wykorzystywanie danych
Firma Trimble wykorzystuje dane osobowe gromadzone za pośrednictwem stron internetowych w celach,
w jakich są one wymagane, niezbędne lub dozwolone na mocy obowiązujących przepisów (np. na terenie
niektórych jurysdykcji przepisy podatkowe wymagają przechowywania faktur). Możemy również
wykorzystywać przekazane nam dane w celu informowania Państwa o nowych wersjach zakupionych
produktów i usług, bądź w celu informowania o nowych produktach, ofertach specjalnych i usługach
oferowanych przez firmę Trimble, podmioty z nią stowarzyszone i filie („spółki Trimble”) lub jej partnerów
handlowych. Należy pamiętać, że w każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania dalszych
informacji od firmy Trimble, w sposób opisany szczegółowo poniżej. Dane nieidentyfikujące Państwa
(nieosobowe) wykorzystujemy do analizy danych dotyczących trendów sprzedażowych w odniesieniu do
lokalizacji, czasu i danych demograficznych.
Szczególne przypadki wykorzystywania danych osobowych, różniące się od tego, co przedstawiono
w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych (o ile istnieją) znaleźć można w Zasadach korzystania
lub Zasadach świadczenia usług, bądź w polityce prywatności dotyczącej określonej usługi, konkursu lub
promocji. W stopniu, w jakim użytkownik został poinformowany o potencjalnym wykorzystaniu danych
osobowych w sposób inny niż opisano w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych w okresie
obowiązywania umowy o świadczeniu usług lub udziału w określonym konkursie lub promocji, sposób
wykorzystania danych przedstawiony w takiej umowie, zasadach konkursu lub promocji będzie mieć
pierwszeństwo przed niniejszą Polityką ochrony danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się
z Zasadami korzystania, Zasadami świadczenia usług i polityką ochrony danych osobowych, dotyczącymi
zakupionych usług lub konkursów czy promocji, w których dokonują Państwo rejestracji lub biorą udział.
Komu udostępniamy informacje
W normalnym trybie działalności firma Trimble, bez zgody użytkownika, nie sprzedaje, nie handluje ani
nie wypożycza danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Firma Trimble może udostępniać dane
osobowe przekazane drogą internetową spółkom Trimble oraz zgodnie z poniższym:
•

Podmioty zrzeszone i partnerzy handlowi. Pracujemy wspólnie z podmiotami zrzeszonymi
i partnerami handlowymi, którzy działają w naszym imieniu w celach opisanych powyżej.
Przykładowo zewnętrzny dostawca usług przedstawiony poniżej może obsługiwać usługę
internetową Trimble lub przetwarzać transakcje realizowane kartą kredytową. W chwili gdy
podmiot zrzeszony lub jeden z naszych partnerów handlowych realizuje transakcję z Państwem,
może zdarzyć się, że udostępnimy mu dane osobowe dotyczące danej transakcji.

•

Autoryzowani dealerzy i dystrybutorzy. Współpracujemy z i za pośrednictwem podmiotów
naszego kanału dystrybucyjnego w celu dostarczania naszym klientom i potencjalnym klientom
informacji o produktach oraz zapewnienia im obsługi. Przykładowo firma Trimble może

przekazywać informacje kontaktowe dotyczące potencjalnego klienta autoryzowanemu dealerowi
Trimble, w celu odpowiedzi na zapytanie dotyczące produktów Trimble. Firma Trimble może
również przekazywać takie informacje kontaktowe, tak aby umożliwić autoryzowanemu
dystrybutorowi Trimble dostarczanie klientom aktualizacji produktów. Firma Trimble wymaga, aby
dystrybutorzy zachowali poufność wszelkich ujawnionych im danych osobowych klientów lub
potencjalnych klientów.
•

Przedstawiciele. Są to osoby działające w naszym imieniu. Przykładowo przedstawiciele mogą
realizować zamówienia, zapewniać wsparcie lub organizować loterie. Przedstawiciele uzyskują
dostęp do informacji wymaganych do wykonywania swojej pracy, a firma Trimble wymaga od
swoich przedstawicieli zachowania poufności wszelkich ujawnianych im danych osobowych
identyfikujących poszczególne osoby.

•

Fuzje i reorganizacje. W przypadku reorganizacji struktury firmy, takiej jak fuzja, przejęcie,
sprzedaż lub transfer zasobów, dokonywanej przez firmę Trimble poza normalnym trybem
działalności, informacje na temat klientów mogą zostać przekazane osobom trzecim.

•

Inne sytuacje. Firma Trimble może ujawnić dane osobowe, w przypadku gdy w dobrej wierze
uważa, iż ujawnienie takich danych jest niezbędne (i) na mocy obowiązujących przepisów prawa,
(ii) do wykonywania postanowień wskazanych w umowachz użytkownikami (np. Zasad
korzystania ze strony internetowej Trimble) lub (iii) w celu ochrony praw, własności lub
bezpieczeństwa firmy Trimble, użytkowników jej stron internetowych lub innych.

Wskazani zewnętrzni dostawcy usług
Następujący zewnętrzni dostawcy usług gromadzą informacje za pośrednictwem naszych stron
internetowych:
•

W przypadku zakupu naszych produktów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego,
Państwa dane kontaktowe i rozliczeniowe będą gromadzone przez Wells Fargo Merchant
Solutions. Prosimy o odwiedzenie strony z Polityką ochrony danych osobowych Wells Fargo:
http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml w celu zapoznania się z pełnym opisem
procedur ochrony danych osobowych i systemem zabezpieczeń Wells Fargo.

•

http://www.verisign.com
Trimble korzysta z usług VeriSign, Inc. w celu przetwarzania transakcji zrealizowanych przy
użyciu kart kredytowych w sklepie Trimble Store. Firma Trimble przekazuje firmie VeriSign imię
i nazwisko klienta oraz dane jego karty kredytowej. Więcej informacji na temat VeriSign dostępne
na stronie http://www.verisign.com/Privacy/index.html.

Odnośniki
Prosimy pamiętać, że na naszych stronach mogą znajdować się odnośniki do innych stron. W przypadku
odwiedzenia strony internetowej należącej do osoby trzeciej, nawet jeśli strona zawiera logo Trimble oraz
treści dotyczące produktów i usług Trimble, prosimy pamiętać, iż takie strony są niezależne od firmy
Trimble. Nie sprawujemy kontroli nad polityką ochrony danych osobowych obowiązującą na stronach
internetowych osób trzecich. W przypadku kliknięcia bannera lub odnośnika do strony osoby trzeciej
i przesłania swoich danych, podlegają Państwo polityce ochrony danych osobowych obowiązującej na
takiej stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę ani działania osób trzecich. Umieszczenie na
stronie Trimble odnośnika do strony internetowej osoby trzeciej nie stanowi akceptacji stosowanej przez
niego polityki ochrony danych osobowych.
Wybór

Firma Trimble nie ujawnia przesłanych jej danych osobowych umożliwiających identyfikację, poza
powyższymi przypadkami, bez uprzedniego poproszenia użytkownika o zgodę na ujawnienie takich
danych. W chwili składania zamówienia na produkty Trimble, rejestracji jako użytkownik produktów, usług
lub promocji Trimble, bądź w przypadku założenia profilu użytkownika, istnieje możliwość poinformowania
nas, czy życzą sobie Państwo otrzymywać informacje, oferty specjalne i materiały komunikacyjne za
pośrednictwem wiadomości e-mail. Wszelka niezamówiona korespondencja marketingowo-promocyjna
stanowi okazję do rezygnacji z otrzymywania tego typu wiadomości w przyszłości. Dodatkowo mogą
Państwo w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji od firmy Trimble,
poprzez przesłanie prośby o skreślenie z listy mailingowej na adres privacy@Trimble.com. Firma Trimble
dołoży wszelkich starań w celu szybkiej realizacji tego rodzaju próśb.
Pliki „cookies” oraz opcje kontrolowania wykorzystania danych osobowych
Pliki „cookies” zawierają informacje przechowywane w przeglądarce i są zapisywane na dysku
komputera. Niektóre strony Trimble wykorzystują pliki typu „cookies” przesyłane przez Trimble lub jej
zewnętrznych przedstawicieli w celu lepszej obsługi użytkowników powracających na stronę. W
przypadku gdy woleliby Państwo nie otrzymywać plików „cookies”, istnieje możliwość ustawienia
przeglądarki, tak aby ostrzegała ona przed każdą akceptacją pliku „cookies” lub odrzucania wszelkich
tego typu plików. Jednakże w przypadku aktywacji takiej opcji, niektóre obszary wybranych stron
internetowych mogą nie działać poprawnie.
Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, iż w przypadku dobrowolnego ujawnienia danych osobowych
przez Internet w obszarze publicznym, takie informacje mogą być gromadzone i wykorzystywane przez
innych. Nie kontrolujemy działań gości odwiedzających naszą stronę ani zarejestrowanych użytkowników.
Publikacja danych osobowych w strefie recenzji, tablicy ogłoszeń lub w innej publicznie dostępnej części
strony internetowej firmy Trimble odbywa się na ryzyko użytkownika, który powinien pamiętać o tym, że
przekazane informacje mogą być gromadzone i wykorzystywane przez innych do przesyłania
niezamówionej korespondencji i reklam, bądź do innych celów. Prosimy pamiętać, że ponoszą Państwo
odpowiedzialność za ochronę własnej prywatności. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za
zachowanie w tajemnicy hasła do serwisu. Należy również zachować ostrożność i postępować
odpowiedzialnie w przypadku ujawniania informacji przez Internet. Pomimo iż dokładamy wszelkich
starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników, transmisja danych
dokonywana za pośrednictwem Internetu nigdy nie jest w pełni bezpieczna. Firma Trimble nie ponosi
odpowiedzialności za ujawnienie danych w wyniku błędów transmisji oraz działalności nieupoważnionych
osób trzecich. Firma Trimble nie zapewnia i nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazywanych jej
informacji, ani danych przekazywanych w ramach oferowanych przez nas usług.
W jaki sposób można uzyskać dostęp lub dokonać korekty danych
Dostęp do danych osobowych oraz wnioskowanie o edycję gromadzonych i przechowywanych przez nas
danych osobowych umożliwiających identyfikację odbywa się zgodnie z poniższą procedurą:
1. Prosimy o kontakt z Menedżerem Trimble ds. Programu ochrony danych osobowych pod
adresem privacy@Trimble.com w sprawach natury ogólnej, oraz z Działem zasobów ludzkich pod
adresem HR_HELP@Trimble.com w sprawach związanych z przesyłaniem pism przez Internet,
wraz z dokładnym opisem sprawy i podaniem następujących informacji:


Pełne dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu)



Szczegóły zapytania (np. zmiana adresu e-mail, rezygnacja z newslettera,
korekta danych osobowych itp.). Prosimy o dokładne określenie problemu, który
spowodował przesłanie zapytania.

2. W celu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa użytkowników, przed udzieleniem dostępu
do informacji lub ich edycją, podejmujemy kroki mające na celu weryfikację tożsamości nadawcy
wiadomości.

3. Nie ograniczamy częstotliwości ani nie pobieramy opłat za dostęp do danych osobowych, jednak
zastrzegamy sobie prawo do odrzucania nieuzasadnionych wniosków o dostęp i korektę danych.
W przypadku skorzystania z tego prawa, poinformujemy Państwa o powodach, dla których
odrzucono wniosek oraz wyjaśnimy procedurę rozwiązywania konfliktów, w przypadku gdy
wyrażą Państwo chęć skorzystania z niej.
4. W przypadku gdy informacje, o dostęp do których zawnioskowano, nie są przechowywane
w formie odzyskiwalnej, poinformujemy o powodach, dla których nie możemy udostępnić
użytkownikowi danych oraz o sposobie, w jaki są one gromadzone i wykorzystywane.
5. W przypadku gdy informacje, o dostęp do których wnioskowano, przechowywane są w formie
odzyskiwalnej, odpowiemy na wniosek w ciągu dziesięciu dni roboczych. Dostęp do informacji
udzielony zostanie w formie ujawnienia danych i nie będzie obejmował bezpośredniego dostępu
użytkownika do naszych internetowych (on-line) ani stacjonarnych baz danych (off-line)
Kontakt z nami
W przypadku pytań związanych z niniejszą Polityką ochrony danych, prosimy o kontakt pod adresem
privacy@Trimble.com.
Język oficjalny. Oficjalnym językiem niniejszej Polityki ochrony danych osobowych jest język angielski.
Dla celów interpretacyjnych lub w przypadku sprzeczności między wersją w języku angielskim a wersją
w dowolnym innym języku pierwszeństwo ma wersja w języku angielskim.
Wersja z dnia 28 listopada 2016 roku

