Globálne zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Stanley Black &
Decker
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 26. júna 2018
Rozsah.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na informácie
zhromaždené, použité a zverejnené spoločnosťou Stanley Black & Decker, Inc. a jej
pridruženými spoločnosťami (spoločne označované ako „Stanley Black & Decker“)
v súvislosti s informáciami, ktoré zhromažďujeme:
 prostredníctvom našich webových lokalít, mikrolokalít, mobilných lokalít,
ktoré prevádzkujeme, z ktorých pristupujete k týmto Zásadám ochrany
osobných údajov („Lokality“),
 prostredníctvom našich softvérových aplikácií sprístupnených na použitie
v počítačoch a mobilných zariadeniach alebo prostredníctvom nich
(„Aplikácie“),
 prostredníctvom našich stránok sociálnych médií a aplikácií, ktoré
kontrolujeme, z ktorých pristupujete k týmto Zásadám ochrany osobných
údajov (spoločne označované ako naše „Stránky sociálnych médií“),
 prostredníctvom e-mailových správ vo formáte HTML, ktoré vám zasielame
a ktoré odkazujú na tieto Zásady ochrany osobných údajov,
 offline, napríklad keď navštívite naše obchody alebo predajné stánky,
navštívte obchodnú výstavu alebo zadáte objednávku alebo žiadosť
o podporu cez telefón.
Spoločne považujeme Stránky, Aplikácie, Stránky sociálnych médií a offline činnosti
za „Služby“.
Upozorňujeme, že tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na žiadne
informácie spracúvané spoločnosťou Stanley Black & Decker v role poskytovateľa
služieb v mene obchodného partnera alebo zákazníka, napríklad keď takáto strana
poskytuje informácie o svojich vlastných zákazníkoch alebo zamestnancoch.
Spoločnosť Stanley Black & Decker spracúva tieto informácie v súlade s pokynmi
daného obchodného partnera alebo zákazníka a príslušnými právnymi predpismi.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov odpovedajú na nasledujúce
otázky:
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1. Aké Osobné údaje o vás spoločnosť Stanley Black & Decker
zhromažďuje?

„Osobné údaje“ sú informácie, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca alebo sa
vzťahujú na identifikovateľnú osobu.
Naša spoločnosť a naši poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať a kombinovať
Osobné údaje o vás z rôznych zdrojov vrátane nasledujúcich:
 Prostredníctvom Služieb, napríklad pri registrácii na odber
informačných e-mailov, marketingových e-mailov a iných komerčných
elektronických správ (napr. o plánovaných propagačných akciách, nových
produktoch atď.), pri registrácii účtu na prístup k Službám (napr. keď si
zaregistrujte svoje produkty, požiadate o podporu, zúčastníte sa na našich
súťažiach, položíte otázku týkajúcu sa záruky na produkty), pri nákupe
alebo prostredníctvom Stránok sociálnych médií.
 Z iných zdrojov. Vaše Osobné údaje získavame z iných zdrojov, napríklad
nasledujúcich:
o Verejne dostupné databázy, ako je služba LinkedIn alebo miestne
registre obchodných či priemyselných združení.
o Spoloční marketingoví partneri, keď s nami zdieľajú informácie
vrátane nasledujúcich: súkromné marketingové alebo prieskumné
databázy.
o Ak pripojíte svoj účet sociálnych médií k účtu Služieb, budete
s nami zdieľať určité Osobné údaje z vášho účtu sociálnych médií,
napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, fotografiu, zoznam
kontaktov sociálnych médií a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré
môžu byť prístupné alebo ktoré nám sprístupníte, keď pripojíte svoj
účet sociálnych médií k svojmu účtu Služieb, v závislosti od
preferencií/možností, ktoré ste si vybrali v rámci svojho účtu
sociálnych médií, alebo vyjadrenie názorov (napr. „Páči sa mi to“),
ktoré ste poskytli v rámci našich Stránok sociálnych médií.

2.

Vo všeobecnosti zhromažďujeme nasledujúce typy Osobných údajov:














Vaše meno
Poštová adresa
E-mailová adresa
Dátum narodenia
Telefónne číslo
Číslo mobilného telefónu
PSČ, štát/provincia a krajina
Meno
používateľa
a heslo
(súvisiace s vaším účtom)
Informácie o nákupe, informácie
o objednávke a údaje o platbe
Odvetvie alebo povolanie
Pracovné a obchodné zručnosti
a skúsenosti







Demografické informácie (napríklad
počet členov domácnosti, krajina
pobytu, vek a pohlavie)
Informácie týkajúce sa prieskumov
spokojnosti zákazníkov, požiadavky
zákazníkov alebo otázky
Nákupné návyky a ďalšie informácie
vrátane
registrácie
zakúpených
produktov
Záujmy a záľuby
Informácie
o produktoch,
ktoré
chcete, ktoré sa vám páčia alebo
ktoré vlastníte
Informácie
o banke
(napr.
pre
špeciálne
ponuky
–
náhrada,
predĺženie
záruky,
ceny
alebo
súťaže)

Na niektorých Lokalitách vám umožňujeme používať svoj osobný účet sociálnych
médií, na stránkach sociálnych médií („Osobný účet sociálnych médií“), aby ste
nám poskytli Osobné údaje, keď využívate určité funkcie na našich Lokalitách. Tieto
Osobné údaje môžu zahŕňať nasledujúce informácie:







Vaše meno alebo prezývka
 Narodeniny
Profilový obrázok
 Vzdelanie
Pohlavie
 Pracovná história/profesia
Siete
 Adresa
ID používateľa
 Záujmy/záľuby
Zoznam
priateľov
a súvisiace Označenia „Páči sa mi to“ alebo členstvo
kontaktné údaje
v online skupine
 Jazyk
 Krajina
 Hlasové záznamy
 Vyjadrené
názory
(napr.
odpovede
týkajúce
sa
spokojnosti
s
niektorým
 Video a fotografie
z našich produktov)

Je tiež možné, že budeme môcť pokračovať v zhromažďovaní týchto informácií
z vašich Osobných účtov sociálnych médií v prípade, že tieto informácie neskôr
zmeníte.
Vaše Osobné údaje potrebujeme zhromažďovať, aby sme vám poskytli požadované
Služby. Môžete sa rozhodnúť, že nám neposkytnete určité požadované informácie,
3.

ale môže sa stať, že nebudete môcť využiť niektoré z funkcií našich Služieb alebo
vám nebudeme môcť poskytnúť Služby.
Ak nám alebo našim poskytovateľom služieb poskytnete akékoľvek Osobné údaje
týkajúce sa iných osôb v súvislosti so Službami, vyhlasujete, že máte oprávnenie tak
urobiť, a povoľujete nám používať tieto informácie v súlade s týmito Zásadami
ochrany osobných údajov.
2. Ako používame Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme?
Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, nám pomôžu prispôsobiť vaše
skúsenosti s našou spoločnosťou a našu komunikáciu s vami a pomáhajú nám
neustále zlepšovať vaše skúsenosti s našimi Službami. Naša spoločnosť a naši
poskytovatelia služieb používajú zhromaždené Osobné údaje uvedené vyššie na
nasledujúce účely (okrem iných):


Poskytovanie funkcií Služieb a plnenie vašich požiadaviek vrátane
nasledujúcich činností:
o Založenie a zabezpečenie prístupu k registrovanému účtu.
o Odpovedanie na vaše otázky a plnenie vašich žiadostí, napríklad keď
nás kontaktujete prostredníctvom niektorého z našich online
kontaktných formulárov alebo četovacích služieb.
o Spracovanie vašej objednávky alebo iných transakcií vrátane záruky
a registrácie produktov, reklamácií alebo požiadaviek a poskytovanie
súvisiacich služieb zákazníkom.
o Odoslanie administratívnych informácií, napríklad zmeny našich
zmluvných podmienok a zásad.
o Aby sme vám umožnili posielať správy inej osobe, ak máte o takúto
funkciu záujem.
Tieto činnosti budeme vykonávať na riadenie nášho zmluvného vzťahu s vami
alebo na vykonanie krokov na vašu žiadosť pred uzatvorením zmluvy alebo na
splnenie zákonnej povinnosti.



Aby sme vám poskytli naše informačné e-maily alebo iné
marketingové materiály a uľahčili zdieľanie na sociálnych sieťach.
o Aby sme vám posielali reklamné a marketingové e-maily, textové
správy a poštové zásielky s informáciami o našich službách, nových
produktoch a ďalších správach o našej spoločnosti.
o Na uľahčenie funkcie zdieľania na sociálnych sieťach, ktorú sa
rozhodnete používať.
o Na odosielanie zoznamu želaní alebo iných e-mailov vo vašom mene.
Túto činnosť budeme vykonávať s vaším súhlasom.



Analýza Osobných údajov pre podnikové výkazníctvo a poskytovanie
personalizovaných služieb.

4.

o
o
o

Aby sme vám lepšie porozumeli a aby sme mohli pri vašom používaní
našich Služieb prispôsobiť vaše skúsenosti a poskytnúť vám informácie
alebo ponuky prispôsobené vašim záujmom.
Aby sme lepšie porozumeli vašim preferenciám a aby sme mohli
prostredníctvom našich Služieb poskytovať obsah, ktorý je podľa nášho
názoru pre vás relevantný a zaujímavý.
Aby sme mohli analyzovať alebo predpovedať preferencie používateľov
a pripraviť agregované správy o trendoch v používaní nášho
digitálneho obsahu a vykonávať prieskumy trhu na účely zlepšovania
našich Služieb.

Personalizované služby budeme poskytovať buď s vaším súhlasom, alebo
preto, že máme oprávnený záujem.


Aby sme vám umožnili účasť na žrebovaniach, súťažiach alebo iných
propagačných akciách.
o Môžeme vám ponúknuť príležitosť zúčastniť sa na žrebovaniach,
súťažiach alebo iných propagačných akciách.
o Niektoré z týchto propagačných akcií majú ďalšie pravidlá obsahujúce
informácie o tom, ako budeme používať a zverejňovať vaše Osobné
údaje.
Tieto informácie používame na riadenie nášho zmluvného vzťahu s vami.



Agregácia alebo anonymizácia Osobných údajov.
o Môžeme agregovať alebo anonymizovať Osobné údaje, aby ich už
nebolo možné považovať za Osobné údaje. Tento postup využívame na
vytváranie ďalších údajov pre naše použitie, ktoré môžeme použiť
a zverejniť na akýkoľvek účel.



Zabezpečenie našich obchodných účelov.
o Na analýzu údajov, napríklad na zlepšenie efektívnosti našich Služieb.
o Na účely auditov, na overenie, či naše interné procesy fungujú tak, ako
sú zamýšľané, a sú v súlade s právnymi, regulačnými alebo zmluvnými
požiadavkami.
o Na účely sledovania podvodov a zabezpečenia, napríklad na zistenie
kybernetických útokov alebo pokusov o spáchanie krádeže identity
a prevenciu.
o Na zlepšenie a vývoj našich produktov a služieb.
o Na zlepšenie, zdokonaľovanie alebo úpravu našich súčasných
produktov a služieb.
o Na identifikáciu trendov používania, napríklad pochopenie, ktoré časti
našich Služieb sú pre používateľov najzaujímavejšie.
o Na uľahčenie sťahovania produktov z trhu.
o Na spracovanie žiadostí o zamestnanie.
o Na určenie účinnosti našich propagačných kampaní, aby sme mohli
naše kampane prispôsobiť potrebám a záujmom našich používateľov.

5.

o

Na prevádzkovanie a rozširovanie našich obchodných aktivít, napríklad
pochopenie toho, ktoré časti našich Služieb sú pre našich používateľov
najzaujímavejšie, na základe čoho môžeme sústrediť energiu na
splnenie záujmov našich používateľov.

Tieto činnosti vykonávame, aby sme mohli riadiť náš zmluvný vzťah s vami,
aby sme mohli splniť svoju zákonnú povinnosť alebo preto, že máme
oprávnený záujem.
Ak sa zaregistrujete do nášho zoznamu na odosielanie e-mailov, môžeme využívať
služby poskytované platformami tretích strán (napríklad sociálne siete a iné webové
lokality), aby sme vám alebo iným používateľom zobrazovali zacielené reklamy na
týchto platformách, pričom poskytovateľovi takejto platformy na tieto účely
poskytneme zašifrovanú e-mailovú adresu alebo iné informácie. Ak chcete
odmietnuť používanie vašich informácií na tieto účely, kontaktujte nás, ako je to
opísané v bode „16. Ako môžete kontaktovať spoločnosť Stanley Black & Decker?“
nižšie.
3. Zdieľa spoločnosť Stanley Black & Decker vaše Osobné údaje
s tretími stranami?
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi stranami:


Naše pridružené spoločnosti na účely opísané v týchto Zásadách
ochrany osobných údajov.
o Zoznam a adresy našich pridružených spoločností nájdete tu.
o V prípade informácií zhromaždených našimi japonskými pridruženými
spoločnosťami a používaných spoločne so spoločnosťou Stanley Black
& Decker, Inc. je spoločnosť Stanley Black and Decker strana
zodpovedná za správu spoločne používaných Osobných údajov.



Naši poskytovatelia služieb v pozícii tretích strán vrátane
distribútorov a obchodných zástupcov na účely vykonávania úloh
v našom mene, ako napríklad:
o Uľahčenie nákupu, vybavenie objednávok a spracovanie platieb
o Pomoc so servisom našich produktov
o Registrácie produktov
o Reagovanie na požiadavky a poskytovanie informácií o produktoch
o Pomoc pri výmene produktov a iných úlohách služieb zákazníkom
o Poskytovanie a zlepšovanie komunikácie s vami
o Reagovanie na požiadavky týkajúce sa našich vzťahov s investormi
o Poskytovanie hostingu webových lokalít, analýzy údajov, informačných
technológií a súvisiacej infraštruktúry
o Reklamné a analytické služby
o Doručovanie e-mailov
o Vykonávanie auditov
o Doručenie oznámenia, ak ste vyhrali súťaž, ktorú sme uskutočnili,
a doručenie ceny

6.

o
o
o

Vykonávanie prieskumu alebo ankety spokojnosti zákazníkov
Reagovanie na sťažnosti alebo žiadosti o reklamácie produktov
(rozšírenie záruky, zranenia, škody atď.)
Ďalšie služby

Ak máte záujem o ďalšie informácie o spôsobe, akým poskytovatelia služieb
v pozícii tretích strán zaobchádzajú s vašimi Osobnými údajmi, kontaktujte
nás, ako je to uvedené nižšie.


Našim poberateľom licencie a franšízantom na ich použitie
v súvislosti s marketingom, distribúciou, predajom a servisom
výrobkov predávaných na základe licencie od nás.



Obchodným partnerom v pozícii tretích strán, ktorí vás môžu
kontaktovať s ponukou svojich vlastných produktov alebo služieb,
ktoré vás môžu zaujímať v súlade s vašimi voľbami.



V priebehu používania Služieb sa môžete rozhodnúť zverejniť Osobné
údaje:
o Na fórach, vo verejných, četovacích miestnostiach, na profilových
stránkach, blogoch, v rámci prieskumných panelových diskusií
a v komunitách, prieskumoch a iných službách, v ktorých môžete
zverejňovať informácie a obsah (vrátane (okrem iného) našich Stránok
sociálnych médií).
Upozorňujeme, že všetky informácie, ktoré
uverejníte alebo sprístupníte prostredníctvom týchto služieb, sa stanú
verejnými a môžu byť k dispozícii ostatným používateľom a širokej
verejnosti.
o Prostredníctvom zdieľania pomocou sociálnych sietí. Keď pripojíte svoj
účet Služieb s účtom sociálnych médií, zdieľate informácie s priateľmi
priradenými k vášmu účtu sociálnych médií, s ostatnými používateľmi
a s poskytovateľom účtu daného sociálneho média. Tým nám udeľujete
oprávnenie na uľahčenie tohto zdieľania informácií a rozumiete tomu,
že používanie zdieľaných informácií sa bude riadiť zásadami ochrany
osobných údajov daného poskytovateľa sociálnych médií.

Iné použitia a zverejnenie Osobných údajov
Vaše Osobné údaje tiež používame a zverejňujeme v potrebnom a vhodnom
rozsahu, najmä ak máme právnu povinnosť alebo oprávnený záujem:
 V záujme dodržiavania platných zákonov.
o Môže to zahŕňať zákony mimo vašej krajiny trvalého pobytu.
 V rámci odpovede na žiadosti od verejných a vládnych orgánov.
o Môže to zahŕňať zákony a orgány mimo vašej krajiny trvalého pobytu.
 Na spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní.
o Napríklad keď reagujeme na žiadosti alebo príkazy orgánov činných
v trestnom konaní.
 Z iných právnych dôvodov vrátane nasledujúcich:

7.

o

Na ochranu našich práv, majetku alebo bezpečnosti alebo ochranu
práv, majetku alebo bezpečnosti našich používateľov, vás alebo
iných.

Máme oprávnený záujem na zverejnení alebo prenose niektorých alebo všetkých
Osobných údajov zhromaždených o vás tretej strane, ak niekedy dôjde k zlúčeniu
spoločnosti Stanley Black & Decker, ak bude nadobudnutá alebo sa bude podieľať
na reorganizácii, spoločnom podniku, postúpení, predaji, prevode alebo inom
spôsobe poskytnutia celej alebo akejkoľvek časti našich obchodných činností,
majetku alebo akcií (aj v súvislosti s konkurzným konaním alebo podobným
konaním). Medzi takéto tretie strany môže patriť nadobúdajúci subjekt a jeho
poradcovia.
4. Aké iné informácie o vás spoločnosť Stanley Black & Decker
zhromažďuje?
„Ďalšie informácie“ sú akékoľvek informácie, ktoré neodhaľujú vašu konkrétnu
identitu alebo sa priamo netýkajú identifikovateľnej osoby. Ďalšie informácie
zahŕňajú nasledujúce údaje:
 Typ a verzia prehliadača
 Operačný systém
 IP adresa (ďalšie informácie nájdete nižšie)
 Poskytovateľ internetových služieb používaný na prístup k našim Službám
 Použitie prepojení na naše Služby a IP adresa, z ktorej ste prišli
 Požadované a zobrazené webové stránky
 Čas strávený v našich Službách
 V prípade našich mobilných webových stránok a aplikácií technické
informácie o používanom zariadení, ako je veľkosť obrazovky, podpora
súborov cookie a spôsob zobrazovania obrázkov
 Údaje o používaní aplikácií
 Ďalšie informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie,
pixelových značiek a ďalších technológií popísaných nižšie
 Demografické informácie a iné informácie, ktoré ste poskytli, ktoré
neodhaľujú vašu konkrétnu identitu
 Informácie agregované takým spôsobom, že už neodhaľujú vašu
konkrétnu identitu
Vašu IP adresu automaticky prideľuje vášmu počítaču váš poskytovateľ
internetových služieb. IP adresa sa môže identifikovať a automaticky zaznamenávať
do súborov denníka našich serverov vždy, keď používateľ pristupuje k Službám,
spolu s časom návštevy a stránkami, ktoré boli navštívené. Zhromažďovanie IP
adries je bežnou praxou a automaticky ju vykonáva mnoho webových lokalít,
aplikácií a ďalších služieb. IP adresy používame na účely, ako je výpočet úrovní
používania, diagnostika problémov so servermi a správa Služieb. Tiež môžeme
z vašej IP adresy odvodiť vašu približnú polohu (pozri časť „Poloha“ nižšie).
Ďalšie informácie môžeme používať a zverejňovať na akýkoľvek účel, s výnimkou
prípadov, keď sme povinní urobiť inak podľa platných zákonov. Ak sa od nás na
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základe platných zákonov vyžaduje, aby sa zaobchádzalo s Ďalšími informáciami
ako s Osobnými údajmi, môžeme ich použiť a zverejniť na účely, na ktoré používame
a zverejňujeme Osobné údaje, ako je to podrobne uvedené v týchto Zásadách.
My a naši poskytovatelia služieb zhromažďujeme Ďalšie informácie rôznymi
spôsobmi vrátane nasledujúcich:


Prostredníctvom vášho prehliadača alebo zariadenia:
o Niektoré informácie zhromažďuje väčšina prehliadačov alebo sa
zhromažďujú automaticky prostredníctvom vášho zariadenia,
napríklad adresa MAC (Media Access Control), typ počítača
(Windows alebo Mac), rozlíšenie obrazovky, názov a verzia
operačného systému, výrobca a model zariadenia, jazyk, typ
a verzia internetového prehliadača a názov a verzia Služieb
(napríklad Aplikácií), ktoré používate. Tieto informácie používame
na zabezpečenie správneho fungovania Služieb.



Používaním Aplikácií
o Keď si stiahnete a používate Aplikácie, naša spoločnosť a naši
poskytovatelia služieb môžu sledovať a zhromažďovať údaje
o používaní Aplikácií, ako napríklad dátum a čas, kedy Aplikácia na
vašom zariadení pristupuje k našim serverom, a aké informácie
a súbory boli stiahnuté do Aplikácie, na základe čísla vášho
zariadenia.



Informácie o fyzickej polohe
o Naše služby a e-maily vo formáte HTML obsahujú funkcie, ktoré
môžu vyžadovať zhromažďovanie rôznych typov informácií o polohe
(napríklad IP adresa, GPS súradnice alebo poštové smerovacie
číslo), ktoré potom použijeme pre konkrétnu funkciu, ktorú ste
vybrali, napríklad:
 Funkcie Kde kúpiť a Vyhľadávač predajní. Niektoré
z našich Služieb vám umožňujú vyhľadať najbližšiu predajňu,
ktorá ponúka produkt od spoločnosti Stanley Black & Decker,
ktorý chcete, a zistiť, či takéto blízke predajne majú
konkrétne položky na sklade. Ak pristupujete k niektorej
z našich Lokalít alebo Aplikácií prostredníctvom mobilného
zariadenia a máte povolené služby založené na polohe, pre
tieto funkcie sa môžu zhromažďovať informácie o polohe,
napríklad pomocou signálov satelitov, mobilných telefónov
alebo
Wi-Fi.
Ak
pristupujete
k týmto
funkciám
prostredníctvom stolového zariadenia, môžete si zvoliť, aby
nám váš prehliadač poskytol informácie o vašej polohe na
základe vašej IP adresy, aby sme mohli reagovať na vašu
žiadosť, alebo vás môžeme požiadať o poskytnutie informácií
o vašej polohe. Špecifickosť informácií o polohe stolového
zariadenia sa môže líšiť v závislosti od používaného
prehliadača a spôsobu pripojenia na internet. Nastavenia
vášho mobilného zariadenia vám umožňujú zakázať služby
9.







založené na polohe, čo zabráni prístupu našich Lokalít
a Aplikácií k presným informáciám o polohe vášho mobilného
zariadenia. Odporúčame vám, aby ste si prečítali pomocníka
alebo návod na používanie dodávaný so zariadením.
E-mail. Naše e-maily používajú vašu IP adresu na určenie
poštového smerovacieho čísla vašej polohy pri otvorení emailu. To nám umožňuje prispôsobiť obsah, napríklad mapu
blízkych predajní s našimi produktmi. Špecifickosť miesta sa
môže líšiť v závislosti od zariadenia, ktoré sa používa na
otvorenie našich e-mailov. Váš e-mailový program vám môže
umožňovať zabrániť stiahnutiu pixelových značiek alebo
obrázkov v e-mailoch, ktoré od nás dostávate, čo tiež zabráni
prístupu nášho poskytovateľa služieb k informáciám o vašej
polohe. Môžete tiež zrušiť príjem našich e-mailov, ako je to
popísané v Časti 6 nižšie.
Produkty a služby s podporou pripojenia Bluetooth®.
Táto časť sa vzťahuje na ďalšie osobné údaje, ktoré sa môžu
zhromažďovať, používať a zverejňovať v súvislosti s našimi
produktmi a službami s podporou pripojenia Bluetooth®
a súvisiacimi Službami (spoločne naše „Produkty a služby
s podporou pripojenia Bluetooth®“). Ak pristupujete k našim
Produktom a službám s podporou pripojenia Bluetooth®
prostredníctvom
mobilného
zariadenia,
môžeme
zhromažďovať a používať služby určovania polohy vášho
mobilného zariadenia a možnosti technológie Bluetooth® na
identifikáciu dátumu, času a miesta vášho mobilného
zariadenia, keď bolo naposledy v dosahu pripojenia
Bluetooth® registrovaného Produktu s podporou pripojenia
Bluetooth®. To vám pomôže pri vyhľadávaní registrovaných
Produktov s podporou pripojenia Bluetooth®. Môžeme tiež
zhromažďovať informácie o vašom registrovanom Produkte
s podporou pripojenia Bluetooth®, ktoré nám boli odoslané
prostredníctvom mobilných zariadení iných používateľov,
a informácie o polohe registrovaných Produktov s podporou
pripojenia Bluetooth® iných používateľov, ktoré nám boli
odoslané prostredníctvom vášho mobilného zariadenia.
(Bluetooth® je registrovaná ochranná známka vo vlastníctve
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto
známok zo strany spoločnosti Stanley Black & Decker je na
základe licencie). Môžete sa vyhnúť zhromažďovaniu týchto
údajov tým, že zabránite prístupu Služieb k pripojeniu
Bluetooth® na vašom zariadení prostredníctvom nastavení
zariadenia alebo v niektorých prípadoch pri inštalácii
aplikácie, ale pravdepodobne vám nebudeme schopní
poskytnúť všetky funkcie Služieb.
Môžeme tiež zdieľať fyzickú polohu vášho zariadenia spolu
s informáciami
o zobrazených
reklamách
a ďalších
informáciách,
ktoré
zhromažďujeme,
s našimi
marketingovými partnermi, aby sme im umožnili poskytnúť
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personalizovanejší obsah a skúmať efektívnosť reklamných
kampaní.
o



Ak nesúhlasíte s poskytnutím informácií o polohe alebo zakážete
služby založené na polohe v mobilnom zariadení, môžeme vás
požiadať, aby ste ručne vybrali región, v ktorom sa nachádzate,
alebo aby ste zadali svoje poštové smerovacie číslo. Nastavenia
vášho stolového alebo mobilného zariadenia vám môžu umožniť
zakázať alebo zablokovať služby založené na polohe, čo zabráni
našim Službám pristupovať k vašim informáciám o polohe.
Odporúčame vám, aby ste si prečítali pomocníka alebo návod na
používanie dodávaný so zariadením alebo prehliadačom. Ak ste sa
rozhodli tieto informácie neposkytnúť, nemusí sa vám zobrazovať
obsah špecifický pre vašu polohu a naša spoločnosť alebo naši
marketingoví partneri vám nebudú môcť poskytnúť príslušné
personalizované služby a obsah.

Súbory cookie
o Naša spoločnosť a poskytovatelia služieb v pozícii tretích strán
používajú súbory „cookie“. Súbory cookie priraďujú vášmu
zariadeniu jedinečnú identifikáciu a sú zvyčajne uložené priamo vo
vašom zariadení prostredníctvom vášho webového prehliadača.
o Informácie, ktoré naša spoločnosť a poskytovatelia služieb v pozícii
tretích strán zhromažďujú prostredníctvom súborov cookie,
pixelových značiek a podobných technológií, zahŕňajú nasledujúce
informácie:
 Vaše interakcie s našimi Službami a s našimi reklamami
 Čas vašej návštevy našich Služieb
 Prehľadávané položky a produkty, položky vložené do
nákupného košíka a údaj, či si kúpite niektoré alebo všetky
tieto položky
 Potvrdenie pri otvorení e-mailu od našej spoločnosti vrátane
času, kedy otvoríte e-mail, a údaj, či kliknete na prepojenia
v e-maile
 Lokality, ktoré navštívite po návšteve niektorej z našich
Lokalít
 Jazykové preferencie
 Ďalšie údaje o návšteve
o Naša spoločnosť a naši poskytovatelia služieb používajú súbory
cookie na nasledujúce účely: bezpečnostné účely, uľahčenie
navigácie, efektívnejšie zobrazovanie informácií a prispôsobenie
vašich skúseností, prispôsobenie e-mailového marketingu na
základe vášho využívania Služieb, identifikácia vracajúcich sa
návštevníkov, sledovanie položiek vo vašom košíku a zobrazovanie
prispôsobených reklám na ďalších lokalitách, ako je to popísané
nižšie.
o Zhromažďujeme tiež štatistické informácie o používaní Služieb
s cieľom neustále zlepšovať ich dizajn a funkčnosť, zlepšovať
obchodné činnosti a transakcie, porozumieť spôsobu využívania
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Služieb, určovať, ktoré časti našich Lokalít sú najnavštevovanejšie
alebo najpoužívanejšie, sledovať počet návštevníkov našich Lokalít
a lepšie riešiť otázky týkajúce sa Služieb.
o Súbory cookie nám ďalej umožňujú vybrať, ktoré z našich reklám
alebo ponúk vás budú s najväčšou pravdepodobnosťou zaujímať,
a zobrazovať ich počas používania Služieb a na iných Lokalitách.
Môžeme tiež používať súbory cookie alebo iné technológie v online
inzercii na sledovanie reakcií na naše reklamy a na meranie
efektívnosti našej reklamy. Ďalšie informácie o používaní súborov
cookie, pixelových značiek a iných podobných technológií na
inzerciu nájdete v časti „5. Ako sa naše reklamy zobrazujú na iných
webových lokalitách a zariadeniach a aké možnosti máte?“).
o Naše systémy nemusia rozpoznávať hlavičky „Nesledovať“
z niektorých alebo všetkých prehliadačov. Ak nechcete, aby sa
zhromažďovali informácie prostredníctvom súborov cookie, väčšina
prehliadačov vám umožňuje automaticky odmietnuť súbory cookie
alebo zobraziť možnosť odmietnuť alebo prijať konkrétny súbor
cookie (alebo súbory cookie) z konkrétnej webovej lokality.
Odporúčame
prečítať
si
aj
informácie
na
stránke
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Ak však
neprijímate súbory cookie, môžu sa vyskytnúť určité ťažkosti pri
používaní Služieb. Tiež sa vám nemusí zobrazovať reklama alebo
iné ponuky od našej spoločnosti, ktoré sú relevantné pre vaše
záujmy a potreby.
Pixelové značky a iné podobné technológie
o Pri poskytovaní Služieb tiež môžeme používať pixelové značky
(známe aj ako webové signály, webové značky a priehľadné súbory
GIF). Pixelová značka je takmer neviditeľný grafický obrázok
veľkosti jedného pixelu na webovej stránke alebo v e-mailovej
správe. Tieto technológie používame okrem iného na sledovanie
činností používateľov Služieb (vrátane príjemcov e-mailov), na
meranie úspešnosti našich marketingových kampaní, na meranie,
ktoré časti našich Lokalít sú najnavštevovanejšie alebo
najpoužívanejšie, a na zostavovanie štatistík o používaní Služieb
a miere reakcií.
Analýzy tretích strán
o Používame poskytovateľov analytických služieb tretích strán,
napríklad Google® Analytics, ktorí používajú súbory cookie
a podobné
technológie
na
meranie
trendov
návštevnosti
a používania a na lepšie pochopenie vášho používania a interakcie
s našimi Službami. Táto služba môže tiež zhromažďovať informácie
o používaní iných webových lokalít, aplikácií a online zdrojov. Ďalšie
informácie o tom, ako spoločnosť Google používa údaje pri
používaní našich služieb, nájdete tu, a ak sa chcete odhlásiť
z týchto postupov spoločnosti Google, stiahnite si doplnok pre
prehliadače na odhlásenie sa zo služby Google Analytics, ktorý je
k dispozícii tu. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ďalšie informácie zo Stránok sociálnych médií
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Podobne ako vyššie popísané navigačné informácie nám lokality
sociálnych médií, na ktorých máme naše Stránky sociálnych médií,
môžu poskytnúť agregované informácie a analýzy o návštevníkoch
našich Stránok sociálnych médií. To nám umožňuje lepšie pochopiť
a analyzovať náš rast používateľov, všeobecné demografické
informácie o používateľoch a interakciu s obsahom na našich
Stránkach sociálnych médií.
Používanie technológie Adobe Flash (vrátane Flash Local Shared
Objects („Miestne zdieľané objekty programu Flash“)) a iných
podobných technológií
o Môžeme použiť Miestne zdieľané objekty programu Flash a iné
technológie okrem iného na zhromažďovanie a ukladanie informácií
o vašom používaní Služieb. Ak nechcete, aby boli Miestne zdieľané
objekty programu Flash uložené vo vašom počítači, môžete upraviť
nastavenia prehrávača Flash na zablokovanie ukladania Miestnych
zdieľaných
objektov
programu
Flash
pomocou
nástrojov
obsiahnutých v paneli Website Storage Settings (Nastavenia
ukladania z webových lokalít). Môžete tiež prejsť na panel Global
Storage Settings (Globálne nastavenia ukladania) a postupovať
podľa pokynov (ktoré môžu napríklad vysvetľovať, ako odstrániť
existujúce Miestne zdieľané objekty programu Flash (označované
ako „informácie“), ako zabrániť umiestneniu Miestnych zdieľaných
objektov programu Flash do vášho počítača bez opýtania a ako
zablokovať Miestne zdieľané objekty programu Flash, ktoré nie sú
poskytované prevádzkovateľom stránky, ktorú práve používate).
Upozorňujeme, že nastavenie prehrávača Flash na zakázanie alebo
obmedzenie prijímania Miestnych zdieľaných objektov programu
Flash môže znížiť alebo obmedziť funkčnosť niektorých aplikácií
Flash.
Okrem toho využívame Ďalšie informácie zhromaždené prostredníctvom
technológií na identifikáciu a riešenie problémov, s ktorými sa môžu
návštevníci pri prístupe k Službám stretnúť.
o





Pre EHP: ďalšie informácie o súboroch cookie používaných webovou lokalitou v EHP
nájdete v našich zásadách používania súborov cookie na každej webovej lokalite.
5. Ako sa naše reklamy zobrazujú na iných webových lokalitách
a zariadeniach a aké možnosti máte?
Máme zmluvy s reklamnými spoločnosťami v pozícii tretích strán, ktoré prispôsobujú
inzerciu na internete tak, aby vás mohli nasmerovať na iné webové stránky a online
služby. Tieto reklamné spoločnosti v pozícii tretích strán umiestňujú, používajú
alebo sa spoliehajú na technológie, ako sú súbory cookie a pixelové značky, aby
získali informácie o vašich vzťahoch s našimi Službami. Tieto informácie spolu
s informáciami, ktoré tieto spoločnosti získavajú z vášho prístupu a používania iných
webových lokalít alebo služieb online na vašich zariadeniach, a informáciami
získanými od tretích strán nám pomáhajú vybrať reklamu, ktorú vám budeme
zobrazovať a miesta, kde ju budeme zobrazovať, na základe vašich skúseností
s našimi Službami a ďalšími webovými lokalitami, ktoré navštívite. Tiež používajú
13.

tieto technológie spolu s informáciami, ktoré zhromažďujú o vašom používaní online,
na to, aby vás rozpoznali na všetkých zariadeniach, ktoré používate, napríklad
mobilný telefón a prenosný počítač.
Informácie o programoch odhlásenia, v ktorých sú tieto reklamné spoločnosti
v pozícii tretích strán zapojené, o účinku odhlásenia, a o tom, ako sa odhlásiť na
stolových a mobilných prehliadačoch konkrétneho zariadenia, z ktorého pristupujete
k týmto
Zásadám
ochrany
osobných
údajov,
nájdete
na
adrese
http://optout.aboutads.info/#/ a http://optout.networkadvertising.org/#/. Aplikáciu
AppChoices na odhlásenie v mobilných aplikáciách si môžete stiahnuť na adrese
www.aboutads.info/appchoices.
Upozorňujeme, že kliknutím na tieto webové lokality opustíte našu Lokalitu
a prejdete na inú online lokalitu, v ktorej môžete určiť vaše preferencie v rámci
daného programu na odhlásenie. Môžete tiež kliknúť na ikonu preferencií, ktorá sa
môže zobrazovať na niektorých z našich reklám zobrazovaných prostredníctvom
týchto technológií.
6. Aké máte možnosti v oblasti spôsobu používania a zverejňovania
vašich Osobných údajov?
Poskytujeme vám možnosti týkajúce sa informácií, ktoré zhromažďujeme, a o tom,
ako s vami komunikujeme, využívame a zverejňujeme vaše informácie.
a.
E-mail: Môžete sa odhlásiť z našich marketingových e-mailov pomocou
pokynov uvedených v e-mailovej správe, ktorú ste dostali. Aj napriek tomu, že ste
sa odhlásili, môžete stále dostávať iné ako marketingové e-maily, ako napríklad
potvrdenia o objednávke/odoslaní, zmeny v službách, registrácie produktov,
sťahovanie produktov z trhu alebo správy služieb pre zákazníkov.
b.
Textové správy/okamžité správy: Môžete sa odhlásiť z prijímania mobilných
textových správ (napr. SMS, MMS) a iných okamžitých správ (napr. WhatsApp,
Facebook Messenger) od našej spoločnosti pomocou pokynov na odhlásenie, ktoré
sú priložené k takýmto správam (ak sa uvádzajú), prípadne kontaktovaním našej
spoločnosti podľa postupu uvedeného v časti „16. Ako môžete kontaktovať
spoločnosť Stanley Black & Decker?“ nižšie.
c.
Poštový marketing: Ak už nechcete dostávať marketingové materiály od
našej spoločnosti prostredníctvom bežnej poštovej zásielky, kontaktujte nás podľa
postupu uvedeného v časti „16. Ako môžete kontaktovať spoločnosť Stanley Black
& Decker?“ nižšie a oznámte nám, že chcete byť vyradení z poštového zoznamu
spoločnosti Stanley Black & Decker, pričom uveďte aj poštovú adresu, ktorú
chcete vyradiť.
d.
Súbory cookie: Môžete nastaviť webový prehliadač, aby vás upozornil, keď
prijmete súbor cookie, alebo aby neakceptoval určité súbory cookie. Ak sa však
rozhodnete neakceptovať súbory cookie z našich Služieb, pravdepodobne
nebudete môcť využiť všetky funkcie našich Služieb. Informácie o tom, ako zrušiť
používanie súborov cookie pre online behaviorálnu reklamu, nájdete v časti „5.
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Ako sa naše reklamy zobrazujú na iných webových lokalitách a zariadeniach a aké
možnosti máte?“).
e.
Naše zdieľanie vašich Osobných údajov s pridruženými spoločnosťami na
účely ich priameho marketingu: Ak chcete, aby sme zrušili zdieľanie vašich
Osobných údajov s našimi pridruženými spoločnosťami na účely priameho
marketingu, môžete takéto zdieľanie zrušiť tak, že kontaktujete našu spoločnosť
podľa postupu uvedeného v časti „16. Ako môžete kontaktovať spoločnosť Stanley
Black & Decker?“ nižšie.
Pokúsime sa vyhovieť vašim žiadostiam v primeranom čase. Upozorňujeme, že ak
sa odhlásite z prijímania e-mailov súvisiacich s marketingom, môžeme vám stále
posielať dôležité administratívne správy, z ktorých sa nemôžete odhlásiť.
7. Ako spoločnosť Stanley Black & Decker zabezpečuje vaše Osobné
údaje?
Naša spoločnosť využíva primerané technické, administratívne a fyzické opatrenia
na ochranu osobných údajov, ktoré sú v našom vlastníctve alebo pod našou
kontrolou, pred neoprávneným prístupom, použitím, úpravou a zverejnením.
Ak používate niektorú z našich Služieb s internetovým obchodom, navrhli sme náš
internetový obchod na prijímanie objednávok iba z webových prehliadačov, ktoré
umožňujú komunikáciu prostredníctvom technológie Secure Socket Layer (SSL),
ktorá zašifruje vaše informácie počas ich prenosu k nám. Prehliadače, ktoré
nespĺňajú túto požiadavku, nebudú schopné prejsť do časti našich Služieb
s internetovým obchodom.
Je potrebné uvedomiť si, že 100 % bezpečnosť prenosu alebo ukladania údajov nie
je vždy možná. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaša interakcia s našou
spoločnosťou už nie je bezpečná, bezodkladne nám to oznámte podľa postupu
uvedeného v časti „16. Ako môžete kontaktovať spoločnosť Stanley Black &
Decker?“ nižšie.
8. Ako môžete pristupovať k svojim Osobným údajom, meniť ich alebo
ich odstrániť?
Ak chcete požiadať o prístup, aktualizáciu, opravu, vyradenie, obmedzenie alebo
odstránenie Osobných údajov, ktoré ste predtým poskytli našej spoločnosti,
namietať proti spracovaniu Osobných údajov alebo ak chcete požiadať o zaslanie
elektronickej kópie vašich Osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti (v
rozsahu, v akom vám je toto právo na prenos údajov udelené podľa platných
zákonov), môžete to urobiť zaslaním e-mailu alebo napísaním našej spoločnosti
podľa postupu uvedeného v časti „16. Ako môžete kontaktovať spoločnosť Stanley
Black & Decker?“ nižšie. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi
predpismi.
Vo svojej žiadosti uveďte, aké Osobné údaje chcete zmeniť, či chcete, aby boli vaše
Osobné údaje vyradené z našej databázy, alebo nám oznámte iné obmedzenia,
ktoré chcete aplikovať na naše používanie vašich Osobných údajov. Na vašu
ochranu môžeme implementovať len požiadavky týkajúce sa Osobných údajov
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súvisiacich s konkrétnou e-mailovou adresou, ktorú ste použili na odoslanie vašej
žiadosti, a môžeme požiadať o určité Osobné údaje na účely overenia totožnosti
osoby, ktorá žiada o prístup k záznamom o svojich Osobných údajoch. Pokúsime sa
vyhovieť vašej žiadosti v primeranom čase.
Upozorňujeme, že môže byť potrebné uchovávať určité informácie na účely vedenia
záznamov alebo na dokončenie prípadných transakcií, ktoré ste začali predtým, ako
ste požiadali o zmenu alebo vymazanie (napr. keď uskutočníte nákup alebo sa
zúčastníte propagačnej akcie, nemusí byť možné zmeniť alebo odstrániť poskytnuté
Osobné údaje až do ukončenia takéhoto nákupu alebo propagačnej akcie).
Ak ste obyvateľ Kalifornie mladší ako 18 rokov a ste zaregistrovaný používateľ
Služieb, môžete nás požiadať, aby sme odstránili obsah alebo informácie, ktoré ste
odoslali do Služieb, tak, že nám napíšete na kontaktnú adresu uvedenú nižšie.
Upozorňujeme, že vaša žiadosť nezabezpečuje úplné alebo komplexné odstránenie
obsahu alebo informácií, pretože časť vášho obsahu mohla byť napríklad opätovne
zverejnená iným používateľom.
Môžete tiež získať prístup, aktualizovať a opraviť nepresnosti v určitých Osobných
údajoch prostredníctvom svojho účtu pre určité Služby.
9. Služby tretích strán
Spoločnosť Stanley Black & Decker poskytuje licenciu na používanie svojich
obchodných značiek nezávislým tretím stranám, ktoré prevádzkujú webové lokality
nezávisle od spoločnosti Stanley Black & Decker. Tieto Zásady ochrany osobných
údajov sa nevzťahujú na postupy v oblasti súkromia, informácií alebo iné postupy
tretích strán vrátane akejkoľvek tretej strany, ktorá prevádzkuje akúkoľvek webovú
lokalitu alebo službu, ku ktorým sa pripájajú Služby, vrátane akejkoľvek webovej
lokality alebo služby tretích strán, na ktorých spoločnosť Stanley Black & Decker
prevádzkuje svoje Stránky sociálnych médií. Tieto tretie strany majú samostatné
a nezávislé zásady ochrany osobných údajov, ktoré odporúčame si pozorne prečítať.
Zahrnutie prepojenia na Služby neznamená odporúčanie prepojenej lokality alebo
služby našou spoločnosťou či našimi pridruženými spoločnosťami. Navyše nie sme
zodpovední za zhromažďovanie, používanie a zverejňovanie informácií ani za zásady
či postupy v oblasti bezpečnosti iných organizácií, ako sú Facebook, Twitter, Google
alebo iný vývojár aplikácií, poskytovateľ aplikácií, poskytovateľ platformy sociálnych
médií, poskytovateľ operačného systému, poskytovateľ bezdrôtových služieb alebo
výrobca zariadení vrátane informácií týkajúcich sa akýchkoľvek Osobných údajov,
ktoré sprístupníte iným organizáciám prostredníctvom alebo v súvislosti
s Aplikáciami alebo našimi Stránkami sociálnych médií.
10.
Prenos do iných krajín
Vaše Osobné údaje môžu byť uložené a spracované v akejkoľvek krajine, v ktorej
máme zariadenia alebo v ktorej spolupracujeme s poskytovateľmi služieb,
a používaním Služieb potvrdzujete, že rozumiete tomu, že vaše informácie budú
prenesené do krajín mimo vašej krajiny pobytu vrátane Spojených štátov
amerických, ktoré môžu mať pravidlá ochrany údajov, ktoré sa líšia od pravidiel
vašej krajiny. Za určitých okolností môžu mať právo na prístup k vašim osobným
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informáciám súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné agentúry alebo
bezpečnostné orgány v týchto iných krajinách.
Ak sa nachádzate v EHP: Niektoré krajiny mimo EHP uznala Európska komisia za
krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP (úplný
zoznam týchto krajín je k dispozícii tu). Pri prenosoch z EHP do krajín, ktoré
Európska komisia nepovažuje za primerané, sme zaviedli primerané opatrenia, ako
sú napríklad štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu
vašich Osobných údajov. Kópiu týchto štandardných zmluvných doložiek môžete
získať tu.
11.
Doba uchovávania
Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné alebo povolené z hľadiska
účelov, na ktoré boli získané, a v súlade s platnými právnymi predpismi.
Kritériá používané na stanovenie našich období uchovávania zahŕňajú nasledujúce:
•
dĺžku času, počas ktorého trvá vzťah našej spoločnosti s vami a počas
ktorého vám poskytujeme Služby (napríklad kým máte u nás účet alebo
kým používate Služby),
•
právne záväzky, ktorým podliehame (napríklad niektoré zákony vyžadujú,
aby sme záznamy o vašich transakciách uchovali počas určitého časového
obdobia predtým, než ich budeme môcť vymazať), alebo
•
vhodnosť uchovávania vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad vo
vzťahu s platnými premlčacími lehotami, súdnymi spormi alebo
vyšetrovaniami regulačných orgánov).
Upozorňujeme, že ak sa odhlásite z odberu našich marketingových správ, uchováme
záznam o vašej e-mailovej adrese, aby sme vám v budúcnosti neposielali
marketingové e-maily.
12.
Používanie služieb zo strany neplnoletých osôb
Služby nie sú zamerané na osoby mladšie ako osemnásť rokov (18) rokov a Osobné
údaje vedome nezískavame od osôb mladších ako 18 rokov.
13.
Citlivé informácie
Vo všeobecnosti vás žiadame, aby ste našej spoločnosti neposielali a nezverejňovali
žiadne citlivé Osobné údaje (napr. čísla sociálneho zabezpečenia, informácie
týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženstva
alebo iného presvedčenia, zdravia, biometrických údajov alebo genetických
vlastností, kriminálnej minulosti alebo členstve v odborových organizáciách)
prostredníctvom služieb alebo iným spôsobom. V prípade, že sa nám rozhodnete
takéto informácie odoslať alebo vás o to naša spoločnosť požiada v priebehu
vyšetrovania sťažnosti alebo sporu týkajúceho sa Služieb, zhromaždíme
a spracujeme takéto informácie v súlade s platnými zákonmi.
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Platobné služby tretích strán
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Na spracovanie platieb vykonaných prostredníctvom Služieb môžeme využívať
platobnú službu tretej strany. Ak chcete vykonať platbu prostredníctvom Služieb,
vaše Osobné údaje budú zhromaždené takouto treťou stranou, nie našou
spoločnosťou, a budú podliehať zásadám ochrany osobných údajov tretích strán,
a nie týmto Zásadám ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu
kontrolu a nezodpovedá za zhromažďovanie, používanie a zverejňovanie vašich
Osobných údajov takouto treťou stranou.
15.
Zmenia sa tieto Zásady ochrany osobných údajov?
Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť, preto ich
pravidelne kontrolujte. V čase zmeny aktualizujeme dátum účinnosti týchto Zásad
ochrany osobných údajov. Vaše používanie Služieb po týchto zmenách znamená, že
akceptujete revidované Zásady ochrany osobných údajov.
16.
Ako môžete kontaktovať spoločnosť Stanley Black & Decker?
Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných
údajov, odošlite tento formulár Manažérovi zásad ochrany osobných údajov.
Prípadne môžete poslať e-mail na adresu PrivacyPolicyManager@sbdinc.com alebo
ak chcete kontaktovať Manažéra zásad ochrany osobných údajov poštou, použite
nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Stanley Black & Decker, Inc.
1000 Stanley Drive
New Britain, CT 06053
Attn.: Privacy Policy Manager
Uveďte svoju otázku alebo požiadavku vo svojom e-maile alebo v liste vrátane
značiek spoločnosti SBD a Služieb relevantných pre vašu žiadosť.
Keďže e-mailová komunikácia nie je vždy zabezpečená, nezahŕňajte do svojich emailov informácie o kreditných kartách ani iné citlivé informácie.
Ďalšie informácie pre EHP
V EHP môžete tiež:
•
Kontaktovať zodpovednú osobu pre vašu krajinu alebo región, ak je
určená. Zoznam zodpovedných osôb nájdete tu.
•
Predložiť sťažnosť orgánu na ochranu údajov pre vašu krajinu alebo región,
alebo kde dôjde k údajnému porušeniu platného zákona o ochrane údajov.
Zoznam orgánov na ochranu údajov v EHP je k dispozícii tu.
Účinné od: _______________
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