
Izjava o zasebnosti  

Naša zavezanost k zasebnosti na spletu 

Vaša pravica do zasebnosti je pomembna. V družbi Trimble smo prepričani, da se sme osebne podatke, 
ki jih posredujete prek spleta, uporabiti zgolj kot pomoč za lažje zagotavljanje najvišje kakovosti naših 
izdelkov, storitev in podpore. S to izjavo o zasebnosti vas želimo seznaniti s postopki uporabe podatkov 
na spletnih straneh Trimble, vključno z vrstami podatkov, ki se zbirajo in spremljajo, načini uporabe 
podatkov, in komu se ti podatki posredujejo. Izjavo o zasebnosti bomo morda občasno posodobili, da bi 
vključili tekoče spremembe v našem poslovanju in izboljšali naše storitve namenjene vam. Vabimo vas, 
da redno obiskujete to spletno stran , da se seznanite z morebitnimi spremembami. 

Ta izjava o zasebnosti velja za vse spletne strani na Trimble. Ta stran vodi Trimble Inc. v svojih poslovnih 
enotah. Nekateri od naših povezanih družb ali nekaterih programih lahko imajo svoja pravila, ki se lahko 
razlikujejo. Vabimo vas, da preberete ta pravilnik o zasebnosti in politike vseh spletnih mest, ki jih 
obiščete. 

Soglasje k uporabi in prenosu osebnih podatkov 

Če preko spletnih strani družbi Trimble posredujete osebne podatke, jih pošljete nam (družbi Trimble Inc.) 
v ZDA. Vaše osebne podatke bomo zbrali, obdelali in prenesli v skladu s to izjavo o zasebnosti podatkov, 
vendar ne nujno tudi v skladu z zakonodajo vaše jurisdikcije. Z oddajo svojih osebnih podatkov prek 
spletnega mesta Trimble soglašate, da družba Trimble zbira, uporablja, hrani in prenaša vaše osebne 
podatke v zbirke podatkov naše družbe in druga podatkovna odlagališča, kjer koli se nahajajo, za 
namene za katere ste jih oddali in v skladu s pravili, določenimi v tej izjavi o zasebnosti. 

Vrste podatkov, zbranih v spletu 

Večino naših spletnih mest lahko obiščete, ne da bi morali vnesti osebne podatke. V tem primeru se bodo 
zbirali samo splošni podatki, ki ne omogočajo identifikacije posameznika, in ki jih Trimble beleži ob 
vsakem obisku spletne strani, kot so podatki o ponudniku spletnih storitev, operacijskem sistemu/vrsti 
brskalnika in obiskanih straneh. To pomeni, da se bo sledilo uporabnikovi seji, vendar pa se posamezni 
uporabnik ne bo identificiral.  

V nekaterih primerih pa mi ali naši poslovni partnerji (kot so spodaj navedeni zunanji ponudniki storitev) 
potrebujemo dodatne informacije od vas.  

Lahko se odločite, da nam svoje osebne podatke posredujete na primer pri:  

• dostopu ali registraciji za dostop do nekaterih naših spletnih mest, kot so 
http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx  

• nakupu izdelkov ali storitev, 
• registraciji uporabnika izdelkov Trimble,  
• naročilu gradiv, storitev za stranke in drugih storitev, tehnične podpore in podpore za izdelke, 

popravil in nadgradenj, 
• naročilu na biltene in spletne storitve,  
• prijavi na natečaje, katerih pokrovitelj je Trimble, nagradne igre in druge promocijske akcije,  
• ustvarjanju uporabniškega profila za prejemanje nadaljnjih informacij, posebnih ponudb in 

obvestil,  
• prijavi na prosto delovno mesto pri Timble,  
• registraciji za uporabniške konference Trimble Dimensions.   

http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx


V navedenih primerih bo morda potrebno posredovati kontaktne podatke  in podatke za plačilo (npr. vaše 
ime, naslov, telefonsko številko, naslov elektronske pošte, številko kreditne kartice in datum izteka njene 
veljavnosti) ter podatke o kupljenem izdelku ali storitvi (npr. ID izdelka, serijsko številko, številko stranke 
in različico izdelka). Morda vas bomo povprašali tudi po demografskih ali drugih podatkih, vendar je 
odločitev o tem, ali nam jih boste zaupali, prostovoljna. S pošiljanjem podatkov družbi Trimble soglašate s 
prenosom teh podatkov v podatkovne zbirke in druga podatkovna odlagališča naše družbe, kjer koli se 
nahajajo. 

Uporaba podatkov  

Družba Trimble uporabi osebne podatke, zbrane preko njenih spletnih strani, le za namene, za katere jih 
je zahtevala ali za namene, ki so nujni in dovoljeni po veljavni zakonodaji (npr. v nekaterih jurisdikcijah se 
morajo v skladu z davčno zakonodajo hraniti računi). Posredovane podatke bomo morda uporabili tudi za 
to, da vas kasneje obvestimo o novem razvoju izdelkov in storitev, ki ste jih kupili, ali o novih izdelkih, 
posebnih ponudbah in storitvah, katere ponujajo družba Trimble, njene odvisne in povezane družbe 
(»skupina Trimble«) ali njeni poslovni partnerji. Pomembno je omeniti, da se lahko odjavite od prejemanje 
nadaljnjih obvestil družbe Trimble, kot je podrobno opisano v nadaljevanju. Neosebne podatke 
uporabljamo za analizo podatkov o prodajnih trendih glede na geografsko območje, čas in demografijo. 

Posebne uporabe osebnih podatkov, ki se razlikujejo od uporabe v tej izjavi o zasebnosti (če obstajajo), 
so opisane v splošnih pogojih uporabe, splošnih pogojih storitev ali pravilnikih o zasebnosti, ki veljajo za 
posamezno storitev, natečaj ali promocijsko akcijo. Če ste obveščeni o možnih uporabah vaših osebnih 
podatkov, ki se razlikujejo od teh, opisanih v tem pravilniku o zasebnosti, v času veljavnosti vaše 
pogodbe o storitvah z nami ali pri sodelovanju na določenem natečaju ali promocijski akciji uporaba 
podatkov v obsegu, v katerem je določena v takšni pogodbi, natečaju ali promocijski akciji nadomesti ta 
pravilnik o zasebnosti. Temeljito preučite splošne pogoje uporabe, splošne pogoje storitev in pravilnike o 
zasebnosti, ki veljajo za storitev(-tve), ki ste jih kupili, ali za natečaje ali promocijske akcije, za katere ste 
se prijavili ali v katerih sodelujete. 

Kdo souporablja informacije? 

V okviru običajnega poslovanja družba Trimble ne bo prodala, zamenjala ali posodila vaših osebnih 
podatkov drugim brez vašega soglasja. Družba Trimble lahko souporabo vaših osebnih podatkov, ki jih 
posredujete v spletu, omogoči skupini Trimble kot je določeno spodaj:  

• Povezane družbe in poslovni partnerji: Sodelujemo z povezanimi družbami in poslovnimi 
partnerji, ki nastopajo v našem imenu pri zgoraj opisanih uporabah osebnih podatkov. Spodaj 
navedeni zunanji ponudnik storitev lahko, na primer, gosti ali upravlja spletno storitev Trimble ali 
obdeluje transakcije s kreditnimi karticami. Če je v transakciji udeležena naša povezana družba 
ali eden od naših poslovnih partnerjev, se lahko v povezavi s to transakcijo omogoči souporaba 
vaših osebnih podatkov. 
  

• Pooblaščeni prodajalci in distributerji Trimble: Pri zagotavljanju informacij o izdelkih in storitev 
obstoječim in potencialnim strankam sodelujemo s člani naših distribucijskih kanalov in delujemo 
prek njih. Družba Trimble lahko, na primer, posreduje kontaktne podatke potencialne stranke 
pooblaščenemu prodajalcu Trimble, da se le-ta lahko odzove na povpraševanje stranke glede 
izdelkov Trimble. Trimble lahko tovrstne informacije posreduje tudi z namenom, da 
pooblaščenemu prodajalcu Trimble omogoči obveščanje strank o posodobitvah izdelkov. Družba 
Trimble od svojih trgovcev in distributerjev zahteva, da vse osebne podatke obstoječih in 
potencialnih strank, ki so jim razkriti, ohranijo kot zaupne.     
  

• Zastopniki: Uporabljamo tusi zastopnike, ki nastopajo v našem imenu. Zastopniki lahko, na 
primer, izpolnjujejo naročila, omogočajo podporo ali organizirajo potrošniške nagradne igre. 
Zastopniki imajo dostop samo do tistih podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih funkcij, in 



družba Trimble od njih zahteva, zahteva, da vse osebne podatke, ki so jim razkriti, ohranijo kot 
zaupne.  
  

• Združitve in prestrukturiranja: V primeru prestrukturiranj družbe, kot so združitve, prevzemi ali 
prodaje ali prenosa sredstev s strani družbe Trimble izven običajnega obsega poslovanja, se 
lahko podatki strank prenesejo na tretje osebe.  
  

• Drugi primeri: Družba Trimble lahko posreduje osebne podatke v primeru, če je v dobri veri 
prepričana, da je takšno razkritje potrebno za (i) zagotavljanje skladnosti z zakonodajo, (ii) 
izvrševanje pogodbenih določil  z uporabniki (npr. pogoji uporabe spletne strani Trimble) ali (iii) 
zaščito pravic, premoženja ali varnosti družbe Trimble, uporabnikov naših spletnih strani ali 
drugih.  
  

Nekateri posebni zunanji ponudniki storitev 

Preko naših spletnih strani zbirajo podatke naslednji zunanji ponudniki storitev:  

• Pri nakupu naših izdelkov in storitev v spletni trgovini, vaše kontaktne podatke in podatke za 
izdajo računa zbira Wells Fargo Merchant Solutions. Izjava o zasebnosti družbe Wells Fargo s 
popolnim opisom o celovitosti postopkov varstva zasebnosti in varnostnih sistemih družbe Wells 
Fargo je dostopna na: http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml..  
   

• http://www.verisign.com  
Družba Trimble uporablja storitve družbe VeriSign, Inc. za obdelavo transakcij s kreditnimi 
karticami v trgovini Trimble. Slednja posreduje družbi VeriSign ime stranke in njene podatke o 
kreditni kartici. Za nadaljnje informacije o družbi VeriSign obiščite njihovo spletno stran na 
http://www.verisign.com/Privacy/index.html.  

Povezave 

Naše spletne strani lahko vsebujejo povezave do drugih spletnih strani. Ko dostopate do spletne strani 
tretjih oseb,  se zavedajte, da je takšna spletna stran nepovezana od družbe Trimble, tudi če vsebuje 
logotip družbe Trimble in vsebine o izdelkih in storitvah družbe Trimble. Družba Trimble nima nadzora 
nad pravilniki o zasebnosti spletnih strani tretjih oseb.  Če kliknete oglasno pasico ali povezavo na 
spletno stran tretje osebe in posredujete svoje podatke, zasebnost vaših podatkov urejajo pravilniki o 
zasebnosti teh tretjih oseb. Družba Trimble ne prevzema odgovornosti za pravilnike ali dejanja tretjih 
oseb. Povezava na spletno stran tretje osebe ne pomeni naše odobritve. 

Izbira 

Družba Trimble ne bo delila vaših osebnih podatkov, ki nam jih posredujete po spletu, razen v zgoraj 
opisanih primerih, ne da bi vam omogočila sprejeti ali odkloniti takšno razkritje. Ko oddate naročilo za 
izdelke družbe Trimble, se registrirate kot uporabnik izdelkov, storitev ali promocijskih akcij družbe 
Trimble, ali ustvarite uporabniški profil, imate možnost, da nas obvestite o tem, ali želite preko elektronske 
pošte prejemati nadaljnje informacije, posebne ponudbe in obvestila. Vsa neželena tržna in promocijska 
obvestila preko elektronske pošte vam ponujajo možnost, da se odjavite od nadaljnjega prejemanja 
takšnih obvestil. Poleg tega se lahko kadar koli odjavite od prejemanja nadaljnjih tovrstnih obvestil družbe 
Trimble tako, da pošljete svojo odjavno zahtevo na privacy@Trimble.com. Družba Trimble bo po svojih 
najboljših močeh poskusila nemudoma ugoditi vsem tovrstnim zahtevam. 
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Piškotki in možnosti za nadzor uporabe vaših osebnih podatkov 

Piškotki so majhni deli informacij, ki se shranjujejo v brskalniku na trdem disku vašega računalnika. 
Nekatere strani družbe Trimble uporabljajo piškotke, ki jih pošiljajo družba Trimble ali zastopniki njenih 
tretjih oseb, da bi izboljšali svojo storitev za vas, ko se vrnete na spletno stran. Če piškotkov ne želite 
sprejeti, lahko svoj brskalnik nastavite tako, da vas pred sprejemom piškotkov opozori, ali da jih 
popolnoma zavrne. Če to storite, je mogoče, da nekatera spletna mesta morda ne bodo pravilno delovala. 

Zavedati se morate, da vaše osebne podatke, ki jih prostovoljno razkrijete v javno dostopnih območjih na 
spletu, lahko zberejo in uporabijo drugi. Družba Trimble ne nadzoruje dejanj obiskovalcev njenih spletnih 
strani in registriranih uporabnikov. Če razkrijete osebne podatke v svojem mnenju, na oglasni deski ali v 
drugih javno dostopnih delih spletne strani družbe Trimble, to storite na lastno odgovornost in razumete, 
da lahko vaše osebne podatke zberejo drugi in jih nato uporabijo za to, da vam pošiljajo neželena 
sporočila ali oglase ali za druge namene. Pomnite, da se zaščita vaše zasebnosti začne pri vas. Sami ste 
odgovorni za vzdrževanje tajnosti gesel, ki jih uporabljate, pri razkrivanju podatkov v spletu pa morate biti 
vedno pazljivi in odgovorni. Čeprav si bomo s poslovno razumnimi ukrepi prizadevali za varstvo 
zasebnosti vaših osebnih podatkov, spletnih prenosov ni mogoče popolnoma zaščititi. Družba Trimble ne 
prevzema odgovornosti za razkritje podatkov zaradi napak v prenosu ali dejanj nepooblaščenih tretjih 
oseb. DružbaTrimble ne more zagotoviti ali jamčiti varnosti katerih koli podatkov, ki jih pošljete nam ali 
preko naših storitev. 

Kako lahko dostopate do svojih podatkov ali jih popravljate?  

Lahko dostopate ali zahtevate popravke svojih osebnih podatkov, ki jih zbiramo in hranimo v obliki, ki 
omogoča njihovo ponovno pridobivanje, po naslednjem postopku:  

1. Za splošna vprašanja se obrnite na vodjo programa zasebnosti družbe Trimble na 
privacy@Trimble.com, glede zahtev, povezanih s spletno oddajo osebnih podatkov, pa pišite 
kadrovskemu oddelku družbe Trimble na HR_HELP@Trimble.com, pri čemer pošljite sporočilo s 
podrobnim opisom vaše zahteve, ki naj vsebuje:  

 Popolne kontaktne podatke (ime, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko),  

 podrobnosti zahteve (npr. sprememba elektronskega naslova, odjava prejemanja 
biltena, pregled osebnih podatkov, ipd.). Natančno opišite pomisleke, ki so vas 
spodbudili k zahtevi.  

2. Da bi zaščitili vašo zasebnost in varnost, bomo sprejeli razumne ukrepe za preverjanje vaše 
istovetnosti, preden vam dodelimo dostop do podatkov oziroma pred vnosom popravkov.  

3. Možnosti dostopa do vaših podatkov ne omejujemo glede na pogostost ali stroške, a si 
pridržujemo pravico, da zavrnemo nerazumne zahteve po dostopu do podatkov in popravkov. Če 
se odločimo za uveljavitev te pravice, vas bomo obvestili, zakaj je bila vaša zahteva zavrnjena, in 
vam pojasnili postopek ugovora, če bi želeli izkoristiti to možnost.  

4. Če se podatki, za katere je zahtevan dostop, ne hranijo v obliki, ki omogoča njihovo ponovno 
pridobivanje, vam bomo pojasnili, zakaj dostop ni mogoč in kako se tovrstne informacije zbirajo in 
uporabljajo.  

5. Če se podatki, za katere je zahtevan dostop, hranijo v obliki, ki omogoča njihovo ponovno 
pridobivanje, se bomo na vašo zahtevo odzvali v desetih delovnih dneh. Dostop do podatkov bo 
zagotovljen v obliki razkritja, ne bomo pa vam omogočili neposrednega dostopa do naših 
podatkovnih odlagališč preko spleta ali drugače.  
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Kontaktni podatki 

Če imate zahteve ali vprašanja v zvezi s to izjavo o zasebnosti, nas lahko kontaktirate na 
privacy@Trimble.com. 

Uradni jezik: Uradni jezik te izjave o zasebnosti je angleščina. Za potrebe tolmačenja ali v primeru 
neskladja med to izjavo v angleškem jeziku in različico v katerem koli drugem jeziku je merodajna 
različica v angleškem jeziku. 
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