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Pri družbi VirtualSite Solutions (VSS) smo zavezani varovanju vaše
zasebnosti. Vemo, da si moramo pridobiti vaše zaupanje – in ga obdržati –
vsakič, ko uporabite izdelke in storitve VSS. VSS si prizadeva zagotoviti, da
se vaši osebni podatki zbirajo, posredujejo in obravnavajo na pravilen način.
Ta izjava o zasebnosti navaja, kako VSS zbira in obdeluje osebne informacije
prek aplikacije VisionLink.
VSS je v skupni lasti družb Caterpillar Inc. (Caterpillar) in Trimble Inc.
(Trimble). Ta izjava je v skladu z globalno izjavo o varstvu zasebnosti družbe
Caterpillar in izjavo o varstvu zasebnosti družbe Trimble, ki opisujeta, kako
družbi Caterpillar oziroma Trimble zbirata, obdelujeta in posredujeta osebne
podatke, pravice, ki jih imate v skladu z zakoni o zasebnosti in druge
informacije, ki se nanašajo na njuno obdelavo osebnih podatkov. Globalna
izjava o varstvu zasebnosti družbe Caterpillar je na voljo na naslovu
http://www.caterpillar.com/dataprivacy. Politika varstva zasebnosti družbe
Trimble je na voljo na naslovu
https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx. Odvisno od konfiguracije
telematske strojne opreme, nameščene na vašem stroju, večino osebnih
podatkov, ki jih uporablja VisionLink, zbereta, obdelujeta, uporabljata in
posredujeta družbi Caterpillar in Trimble s pomočjo svojih platform IoT. Zato
morate prebrati globalni pravilnik o zasebnosti družbe Caterpillar in pravilnik o
zasebnosti družbe Trimble, da boste v celoti razumeli svoje pravice in
možnosti v zvezi z osebnimi podatki.
Kaj je VisionLink?
VisionLink je paket aplikacij, ki so zasnovane, da lastnikom voznih parkov
gradbene/težke opreme pomagajo dosegati boljše rezultate in izboljšati

njihove finančne rezultate, in sicer tako, da jim pomagajo meriti in izboljšati
delovni čas, uporabo, porabo goriva, stanje v prostem teku, ustreznost stanja,
vzdrževanje in produktivnost gradbenih strojev.
Katere osebne podatke o meni hrani VSS?
VisionLink o vas kot uporabniku hrani omejene informacije, vključno z epoštnim naslovom, odnosi prodajalec/stranka, uporabniškimi nastavitvami in
vsemi alarmi, konfiguracijami poročil in beležkami o strojih, ki ste jih morda
ustvarili. Odvisno od vašega stroja in telematske konfiguracije lahko
VisionLink hrani tudi ID upravljavca. VisionLink hrani informacije o
geografskem položaju, da nam omogoči zagotavljanje niza možnosti in funkcij
znotraj paketa aplikacij VisionLink in da vam zagotovi lokalizirane vsebine in
storitve. V nekaterih primerih lahko omogočite ali zavrnete takšne uporabe
in/ali posredujete lokacijo svoje naprave, toda v primeru zavrnitve vam mi
in/ali naša povezana podjetja (vključno z družbama Caterpillar, Trimble in
njihovima distribucijskima omrežjema) morda ne bomo mogli zagotoviti
ustreznih storitev in vsebin.
Zakaj VSS hrani osebne podatke?
Osebni podatki se uporabljajo za upravljanje dostopa do aplikacije in vseh
obvestilnih funkcij, ki so v uporabi, ob tem pa tudi omogočajo določene
možnosti in funkcije znotraj paketa aplikacij VisionLink. Vaše osebne podatke
lahko posredujemo družbama Caterpillar in Trimble in njihovima
distribucijskima omrežjema, ki med drugim lahko te informacije uporabijo za
upravljanje odnosa s stranko, voznega parka in nadzora nad dostopom. Za
več informacij glejte globalno izjavo o zasebnosti družbe Caterpillar in
pravilnik o zasebnosti družbe Trimble.
Kako VSS deli moje osebne podatke?
Informacije lahko uporabimo ali razkrijemo družbama Caterpillar in Trimble in
njihovima distribucijskima omrežjema, da jih uporabljajo v skladu z globalno
izjavo o zasebnosti družbe Caterpillar oziroma pravilnikom o zasebnosti
družbe Trimble. Poleg tega lahko informacije uporabimo ali razkrijemo, kot
mislimo, da je potrebno ali primerno: (a) v skladu z veljavno zakonodajo,

vključno z zakoni zunaj vaše države prebivališča; (b) da izpolnimo zahteve
pravnega postopka; (c) da odgovorimo na zakonite zahteve javnih in vladnih
organov, vključno z javnimi in vladnimi organi zunaj vaše države prebivališča;
(d) da uveljavimo svoje pogoje; (e) da zaščitimo svoje poslovanje ali
poslovanje naših povezanih družb; (f) da zaščitimo svoje pravice, zasebnost,
varnost ali lastnino in/ali pravice, zasebnost, varnost ali lastnino naših
povezanih družb, vas ali drugih, vključno za namene varnosti informacij; in (g)
da si omogočimo uporabo razpoložljivih pravnih sredstev ali omejimo škodo,
ki jo lahko utrpimo.
Samodejno zbrane informacije in sledenje
VisionLink uporablja piškotke in podobne tehnologije, da omogoči delovanje
naših aplikacij ter da izve več o naših uporabnikih in njihovih verjetnih
interesih. Te tehnologije nam omogočajo zbiranje dodatnih informacij, s
katerimi merimo in izboljšamo učinkovitost svoje ponudbe. Piškotki se lahko
uporabljajo za ponovno trženje, pri čemer naše spletno mesto lahko namesti
anonimen piškotek, ki vam prikaže oglase, medtem ko obiskujete druga
spletna mesta. To politiko o piškotkih spletnega mesta lahko zavrnete ob
obisku ali pa upravljate nastavitve za piškotke v spletnem brskalniku.
Ali prenašate moje osebne podatke čez državne meje?
Vaše osebne podatke lahko prenesemo čez državne meje v druge države v
skladu z veljavno zakonodajo.
Če živite zunaj Severne Amerike, se pri prenosu vaših osebnih podatkov iz
Evropskega gospodarskega prostora (EGS) ali Švice v državo, ki ni članica
EGS, sklicujemo na enega ali več pravnih mehanizmov: določene varnostne
ščite, standardne pogodbene klavzule in vaše soglasje.
Če vsebina podatkov, ki jih hranite v aplikacijah ali spletnih mestih VSS,
vključuje osebne podatke posameznikov iz EGS, soglašate, da imate zakonito
pravico za prenos osebnih podatkov nam, vključno s prenosom v države, kot
so Združene države Amerike, kjer se varstvo zasebnosti in pravice organov za
dostop do osebnih podatkov lahko razlikujejo od tistih v EGS. Zgornja
informacija se nanaša na uporabnike VSS, ki so soglašali s to izjavo o

zasebnosti. Za naše poslovne stranke, ki želijo izvedeti več o evropskem
prenosu podatkov, je na voljo več informacij.
Kje lahko pridobim več informacij o VSS in njegovih praksah varstva
zasebnosti?
V skladu z zakoni nekaterih držav lahko imate pravico do dostopa do
informacij, ki jih VSS hrani o vas, do odprave napak v teh podatkih,
posodobitve svojih nastavitev in izbrisa osebnih podatkov. Za več informacij
ali če želite zahtevati izbris svojega uporabniškega računa iz naših aplikacij ali
kopijo svojih osebnih podatkov, pošljite zahtevo po e-pošti na službo za
pomoč pri varstvu zasebnosti VSS.
Kaj se zgodi, če se ta izjava o zasebnosti spremeni?
Pridržujemo si pravico do spremembe te izjave o zasebnosti. Če posodobimo
ali spremenimo to izjavo o zasebnosti, bodo spremembe objavljene na tej
strani. Vaša uporaba aplikacije VisionLink po objavi sprememb te izjave o
zasebnosti bo štela za vaše sprejetje teh sprememb.

