Stanley Black & Decker – Глобални правила за поверителност
ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ: 26 юни 2018 г.
Обхват. Настоящите Правила за поверителност се отнасят за информацията, която се събира,
използва и разкрива от Stanley Black & Decker, Inc. и филиалите на дружеството (наричани
събирателно „Stanley Black & Decker“) във връзка с информацията, която събираме:
 чрез нашите уеб сайтове, микросайтове, мобилни сайтове, които управляваме и чрез
които Вие получавате достъп до настоящите Правила за поверителност („Сайтове“),
 чрез нашите софтуерни приложения, достъпни за използване на или чрез компютри и
мобилни устройства („Приложения“),
 чрез нашите страници в социални мрежи и приложения, които контролираме, чрез
които Вие получавате достъп до настоящите Правила за поверителност (наричани
събирателно нашите „страници в социални мрежи“),
 чрез имейл съобщения в HTML формат, които Ви изпращаме и които съдържат връзки
към настоящите Правила за поверителност,
 офлайн – например когато посещавате нашите магазини или павилиони за продажби на
дребно, когато посещавате търговски изложения или когато направите поръчка или
поискате поддръжка по телефона.
Събирателно наричаме Сайтовете, Приложенията, Страниците в социални мрежи и офлайн
вариантите „Услуги“.
Имайте предвид, че настоящите Правила за поверителност не се отнасят за информацията,
обработвана от Stanley Black & Decker в капацитета на дружеството като доставчик на услуги от
името на бизнес партньор или клиент – например когато дадена страна ни предостави
информация за своите клиенти или служители. Stanley Black & Decker ще обработва тази
информация в съответствие с инструкциите на въпросния бизнес партньор или клиент, както и с
приложимото законодателство.
В настоящите Правила за поверителност се отговаря на следните въпроси:
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1. Каква Лична информация за Вас събира Stanley Black & Decker?
„Лична информация“ е информация, която Ви идентифицира като физическо лице, или е
свързана с лице, което може да бъде идентифицирано.
Ние и нашите доставчици на услуги може да събираме и комбинираме Лична информация за
Вас от различни източници, включително:
 чрез Услугите, например когато се регистрирате за получаването на бюлетин,
рекламни имейли и други търговски електронни съобщения (например за предстоящи
промоции, нови продукти и други), когато регистрирате профил за достъп до Услугите
(например за да регистрирате своите продукти, да поискате поддръжка, да участвате в
нашите конкурси или състезания, за да изпращате запитвания във връзка с гаранции за
продукти), или направите покупка, или чрез нашите Страници в социални мрежи.
 от други източници. Получаваме Вашата Лична информация от други източници,
например:
o Обществено достъпни бази данни, като LinkedIn или местни регистри на
търговски или индустриални асоциации.
o Общи маркетингови партньори, когато споделят информацията с нас,
включително: частни бази данни за маркетинг или анкети/проучвания.
o Ако свържете своя профил в социална мрежа с профила си за Услуги, ще
споделите определена Лична информация от своя профил в социалната мрежа
с нас, например Вашите име, имейл адрес, снимка, списък с контакти в
социалната мрежа, както и друга информация, до която може да имаме или до
която може да ни дадете достъп, когато свържете своя профил в социална
мрежа с профила си за Услуги, в зависимост от предпочитанията/изборите,
които сте задали в настройките на Вашия профил в социална мрежа, и
изразените мнения (например „Харесвания“), дадени на нашите Страници в
социални мрежи.
Обикновено събираме следните видове Лична информация:







Вашето име
Пощенски адрес
Имейл адрес
Дата на раждане


2.

Демографска информация (например брой
членове на домакинството, държава на
пребиваване, възраст и пол)
Информация, свързана с анкети за









Телефонен номер
Номер на мобилен телефон
Пощенски код, област и държава
Име и парола (свързани с Вашия
профил)
Информация за покупки, поръчки и
плащания
Дейност или професия
Нива на работни или професионални
умения и опит






удовлетворение на клиентите, искания или
запитвания от клиенти
Навици при покупки и друга информация,
включително регистриране на закупени
продукти
Интереси и хобита
Информация за продукти, които искате,
харесвате или притежавате
Банкова информация (например за
специални предложения – възстановяване
на средства, удължаване на гаранция,
награди или конкурси)

На определени Сайтове Ви разрешаваме да използвате личния си профил в социална мрежа
(„Личен профил в социална мрежа“), за да ни предоставите Лична информация, когато
използвате определени функции на нашите Сайтове. В тази Лична информация може да се
включва следното:



















Вашето име и/или прякор
Профилна снимка
Пол
Мрежи
Потребителски идентификатор
Списък с приятели и свързаната
информация за контакт
Език
Гласови записи
Видео и фотография

Рожден ден
Образование
Хронология на работата/професия
Адрес
Интереси/хобита
„Харесвания“ или членство в онлайн групи
Държава
Изразени мнения (например когато
отговаряте за своето удовлетворение от
някой наш продукт)

Възможно е също да можем да продължим да събираме тази информация от Вашите Лични
профили в социални мрежи, ако в по-късен момент промените информацията.
Необходимо е да събираме Лична информация, за да Ви предоставяме заявените Услуги. Можете
да изберете да не ни предоставяте част от поисканата информация, но след това е възможно да
не можете да използвате някои функции на нашите Услуги или ние да не можем да Ви
предоставим Услугите.
Ако разкриете Лична информация, свързана с други лица, на нас или нашите доставчици на услуги
във връзка с Услугите, Вие декларирате, че сте упълномощени да го направите и че ни
разрешавате да използваме информацията в съответствие с настоящите Правила за
поверителност.

3.

2.

Как използваме Личната информация за Вас, която събираме?

Личната информация за Вас, която събираме, ни помага да персонализираме услугите, които Ви
предлагаме, и комуникацията с Вас, както и непрекъснато да подобряваме Вашия начин на работа
с нашите Услуги. Ние и нашите доставчици на услуги използваме събраната Лична информация,
посочена по-горе, за следните услуги, включително:


Предоставяне на функционалностите на Услугите и изпълняване на Вашите заявки,
включително:
o Създаване на Вашия регистриран профил и предоставяне на достъп до него.
o Предоставяне на отговори на Вашите запитвания и изпълняване на Вашите
искания, например когато се свързвате с нас чрез някой онлайн формуляр за
контакт или през чат линии.
o Обработване на Ваша поръчка или други транзакции, включително регистриране,
искове или заявки за гаранция и продукти, и предоставяне на свързаното
обслужване за клиенти.
o За да Ви изпращаме административна информация, като промени в нашите
условия и правила.
o За да Ви позволим да изпращате съобщения на други лица, ако решите да го
направите.
Ще предприемаме тези действия, за да управляваме нашите договорни отношения с Вас
и/или за да предприемаме стъпки по Ваше искане, преди да сключим договор, и/или за да
изпълним законово задължение.



За да Ви изпращаме нашия бюлетин и/или други маркетингови материали и за
улесняване на споделянето в социални мрежи.
o За да Ви изпращаме рекламни и маркетингови имейли, текстови съобщения и или
пощенски съобщения с информация за нашите услуги, нови продукти, или други
новини за нашата фирма.
o За улесняване на функционалности за споделяне в социални мрежи, които сте
избрали да използвате.
o За да изпращаме списъци с желания или други имейли от Ваше име.
Ще провеждаме такива действия с Ваше съгласие.



За анализ на Лична информация за бизнес отчети и за предоставяне на персонализирани
услуги.
o За да Ви разбираме по-добре, така че да можем да Ви предоставяме
персонализиран начин на използване на нашите услуги, и да Ви даваме
информация и/или предложения, адаптирани към Вашите интереси.
o За да разбираме по-добре Вашите предпочитания, така че да можем да
предоставяме съдържание, което смятаме, че ще е подходящо и интересно за Вас,
чрез нашите Услуги.
o За да анализираме и прогнозираме предпочитанията на нашите потребители с цел
изготвяне на обобщени отчети за тенденциите как се използва нашето цифрово

4.

съдържание и за изследване на пазара, така че да можем да подобряваме нашите
Услуги.
Ще предоставяме персонализирани услуги или с Ваше съгласие, или защото имаме
законен интерес.


За да Ви позволим да участвате в лотарии, състезания или други промоции.
o Може да Ви предложим възможността да участвате в лотарии, състезания или
други промоции.
o За някои от тези промоции има допълнителни правила, съдържащи информация за
начина, по който ще използваме и разкриваме Вашата Лична информация.
Използваме тази информация, за да управляваме нашите договорни отношения с Вас.



Обобщаване и/или анонимизиране на Лична информация.
o Ние може да обобщаваме и/или анонимизираме Лична информация, така че тя
вече да не се счита за Лична информация. Правим това, за да генерираме други
данни, които да може да използваме и да разкриваме за всякакви цели.



Постигане на нашите бизнес цели.
o За анализ на данни – например за подобряване на нашите Услуги.
o За одити – за да удостоверим, че нашите вътрешни процеси функционират по
начина, по който са замислени, и съответстват на законовите, нормативни и
договорни изисквания.
o За целите на защитата и борбата с измамите, например за откриване и
предотвратяване на кибератаки или опити за извършване на кражби на
самоличност.
o За подобряване и развитие на нашите продукти и услуги.
o За подобряване, усъвършенстване или модифициране на нашите настоящи
продукти и услуги.
o За установяване на тенденции в използването, например за да разберем кои части
от нашите Услуги представляват най-голям интерес за потребителите.
o За улесняване на изтеглянето на продукти.
o За обработка на кандидатури за работа.
o За определяне на ефективността на нашите промоционални кампании, така че да
можем да ги адаптираме към нуждите и интересите на нашите потребители.
o За изпълнение и разширяване на нашите бизнес дейности, например за разбиране
кои части на нашите Услуги представляват най-голям интерес за потребителите,
така че да можем да насочим енергията си към удовлетворяване на интересите на
нашите потребители.
Ние провеждаме такива действия, за да управляваме нашите договорни отношения с Вас,
да изпълняваме своите законови задължения и/или защото имаме законен интерес.

Ако се регистрирате в нашия имейл списък, може да използваме услуги, предоставени от
платформи на трети страни (като социални мрежи и други уеб сайтове), за да предоставяме
насочени реклами в тези платформи на Вас или други, като може и да предоставяме и хеширана
5.

версия на Вашия имейл адрес или друга информация на доставчика на платформата за тези цели.
За да прекратим използването на Вашата информация за такива цели, свършете се с нас по
начина, описан в „16. Как можете да се свържете с Stanley Black & Decker?“ по-долу.
3.

Споделя ли Stanley Black & Decker Вашата Лична информация с трети страни?

Ние може да споделяме Вашата Лична информация със следните субекти:


С нашите филиали за целите, описани в настоящите Правила за поверителност.
Можете да направите справка в списъка на нашите филиали и да установите
местонахождението им тук.
o За информацията, събирана от наш(и) филиал(и) в Япония и използвана съвместно
с Stanley Black & Decker, Inc. Stanley Black and Decker носи частична отговорност за
управлението за съвместно използваната Лична информация.



Нашите доставчици трети страни, включително дистрибутори и търговски
представители, за да изпълняват задачи от наше име, например:
o Улесняване на покупки, изпълнение на поръчки и обработка на плащания,
свързани с Вас
o Помощ при обслужване на нашите продукти
o Регистриране на продукти
o Отговори на заявки и предоставяне на информация за продукти
o Помощ за вас при смяна на продукт и други задачи за обслужване на клиенти
o Предоставяне и подобряване на нашите комуникации с вас
o Отговори на заявки към нашите отношения с инвеститори
o Предоставяне на хостване на уеб сайтове, анализ на данни, информационни
технологии и осигуряване на съответна инфраструктура
o Услуги за реклама и анализ
o Доставяне на имейл
o Одитиране
o Уведомяване дали сте спечелили конкурс или състезание, проведени от нас, и
изпращане на наградата от конкурса до Вас
o Провеждане на проучване или запитване за удовлетворение на клиентите
o Отговор на оплаквания или искове от клиенти (за удължаване на гаранции,
наранявания, щети и др.)
o Други услуги
За допълнителна информация относно начина, по който нашите доставчици на услуги
трети страни боравят с Вашите лични данни, се свържете с нас, както е посочено по-долу.



С притежателите на наши лицензи и франчайзи, за използване от тяхна страна във
връзка по с маркетинга, дистрибуцията, рекламата, продажбата и обслужването на
продукти, продадени по лиценз от нас.



На бизнес партньори трети лица, които може да се свържат с Вас относно техни
собствени продукти или услуги, които може да Ви заинтересуват, в съответствие с Вашия
избор.
6.



С решението си да използвате Услугите, може да изберете да разкривате Лична
информация:
o На табла за съобщения, публични стаи за чат, страници на профили, блогове,
научноизследователски съвети и общности, обзори и други услуги, в които можете
да публикувате информация и съдържание (включително, без ограничение,
нашите Страници в социални мрежи). Имайте предвид, че всяка информация,
която публикувате или разкривате чрез тези услуги, ще стане публично достояние и
може да бъде на разположение на други потребители или на обществото.
o Посредством Вашата дейност за споделяне в социалните мрежи. Когато свържете
своя профил за Услуги със своя профил в социална мрежа, ще споделяте
информация с приятелите си, свързани с Вашия профил в социалната мрежа, с
други потребители и с доставчика на профили в социалната мрежа. С тези си
действия Вие ни упълномощавате да улесняваме това споделяне на информация и
разбирате, че използването на споделената информация ще се подчинява на
правилата за поверителност на доставчика на социалната мрежа.

Други видове използване и разкриване на Лична информация
Освен това ние използваме и разкриваме Вашата Лична информация, когато е необходимо или
подходящо, и особено когато имаме законово задължение или законен интерес да направим
това:
 За спазване на приложимото законодателство.
o В това може да се включват закони извън държавата, в която живеете.
 За отговор на заявки от обществени и държавни органи.
o В това може да се включват закони и органи извън държавата, в която живеете.
 За съдействие на правоприлагащите органи.
o Например когато отговаряме на искания или заповеди за правоприлагане.
 За други законови причини, включително:
o За да защитите нашите права, имущество или безопасност и/или тези на нашите
потребители, на Вас, на нас или на други.
Ние имаме законен интерес да разкриваме или прехвърляме Личната информация, събрана за
вас, или част от нея, на трета страна, ако Stanley Black & Decker някога стане предмет на сливане
или придобиване или се включи в корпоративна реорганизация, съвместно предприятие,
възлагане, продажба или прехвърляне или друго разпореждане с цялото ни предприятие или част
от него, на активи или акции (включително във връзка с несъстоятелност или подобни процедури).
Такива трети страни може да включват например придобиващо юридическо лице и неговите
съветници.
4. Каква Друга информация за Вас събира Stanley Black & Decker?
„Друга информация“ е всяка информация, която не разкрива Вашата конкретна самоличност,
нито се отнася пряко до лице, което може да бъде идентифицирано. Другата информация
включва:
 Тип и версия на браузъра
 Операционна система
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IP адрес (вж. по-долу за допълнителна информация)
Доставчик на интернет услуги, използван за достъп до нашите Услуги
Използване на връзки за достигане до нашите Услуги и IP адреса, от който сте ги
достигнали
Заявени и разгледани уеб страници
Време, прекарано в използване на нашите Услуги
За нашите мобилни уеб сайтове и приложения, техническа информация за
използваното устройство, например размер на екрана, поддръжка на бисквитки от
устройството и как може да изглеждат изображенията
Данни за използване на приложенията
Друга информация, събирана посредством бисквитки, пикселни етикети и други
технологии, описани по-долу
Демографска информация и друга информация, предоставена от Вас, която не
разкрива конкретната Ви самоличност
Информация, която е обобщена по такъв начин, че вече не разкрива конкретната Ви
самоличност

Вашият IP адрес автоматично се задава на Вашия компютър от Вашия Доставчик на интернет
услуги. IP адресът може да се идентифицира и регистрира автоматично в регистрационните
файлове на нашия сървър всеки път, когато потребител осъществи достъп до Услугите, заедно с
часа на посещението и посетените страници. Събирането на IP адреси е стандартна практика и се
извършва автоматично от много уеб сайтове, приложения и други услуги. Ние използваме IP
адреси за цели от вида на изчисляване на нива на използване, диагностициране на проблеми със
сървъра и администриране на Услугите. Ние можем също да извлечем Вашето приблизително
местоположение от Вашия IP адрес (вж. „Местоположение“ по-долу).
Ние може да използваме и разкриваме Друга информация за всяко предназначение, с
изключение на случаите, когато сме задължени да направим друго съгласно приложимото
законодателство. Ако от нас се изисква да третираме Другата информация като Лична
информация съгласно приложимото законодателство, то може да я използваме за
предназначения, за които използваме и разкриваме Личната информация, както е описано
подробно в настоящите Правила.
Ние и нашите доставчици на услуги събираме Друга информация по различни начини,
включително:


Чрез Вашия браузър или устройство:
o Определена информация се събира от повечето браузъри автоматично чрез
Вашето устройство, например Вашия MAC (Media Access Control) адрес, тип
компютър (с Windows или Mac), разделителна способност на екрана, име и
версия на операционната система, производител и модел на устройството,
език, тип и версия на интернет браузъра и име и версия на Услугите (например
Приложенията), които използвате. Ние използваме тази информация, за да
гарантираме, че Услугите функционират правилно.



Чрез използването на Приложенията от Ваша страна
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Когато изтегляте и използвате Приложенията, ние и нашите доставчици на
услуги може да проследяваме и събираме данни за използването на
Приложенията, като дата и час, когато Приложението на Вашето устройство
влиза в нашите сървъри и каква информация и файлове са изтеглени в
Приложението, определено от номера на Вашето устройство.

Информация за физическо местоположение
o Нашите услуги и имейли в HTML формат включват функции, които може да
изискват събиране на различни типове информация за местоположение
(например IP адрес, GPS координати или пощенски код), които след това
използваме за конкретната функция, която сте избрали, например:
 Откъде да купите нещо и местоположение на магазините. Някои
от нашите Услуги позволяват да потърсите най-близкия магазин, който
предлага продукта на Stanley Black & Decker, който искате, и дали в тези
близки магазини има в наличност определени наши артикули. Ако
влизате в нашите Сайтове или Приложения от мобилно устройство и сте
разрешили услуги, базирани на местоположение, за тези функции
информацията за местоположение може да се събира например чрез
използване на сателит, антена на мобилен оператор или безжични
сигнали. Ако използвате тези функции от настолно устройство, можете
да изберете браузърът да ни предоставя информация за Вашето
местоположение, определено по Вашия IP адрес, за да отговори на
Вашата заявка, или да бъдете помолени да ни предоставите
информация за Вашето местоположение. Спецификата на
информацията за местоположението на настолното устройство може да
е различна, в зависимост от браузъра, който използвате, и начина, по
който се свързвате към интернет. Настройките на Вашето мобилно
устройство може да позволяват да забранявате услуги, базирани на
местоположение, което няма да позволява на нашите Сайтове и
Приложения да имат достъп до точната информация за
местоположението на мобилното устройство. Препоръчваме да
прегледате за инструкции помощта или ръководството за потребителя,
предоставено с устройството.
 Имейл. Нашите имейли използват Вашия IP адрес, за да определят
пощенския код на мястото, на което се намирате, когато отваряте
имейл съобщение. Това ни позволява да подбираме съдържание за
Вас – например карта на близките магазини, предлагащи наши
продукти. Спецификата на местоположението може да се различава в
зависимост от устройството, използвано за отваряне на нашите имейли.
Вашата имейл програма може да Ви позволява да не допускате
изтеглянето на пикселни етикети или изображения в имейлите, които
получавате от нас. Можете да отмените абонамента си за получаване
на нашите имейли, както е описано в Раздел 6 по-долу.
 Продукти и услуги с възможност за Bluetooth®. Този раздел се отнася
до допълнителната лична информация, която може да се събира,
използва и разкрива по отношение на нашите продукти и съответни
Услуги с възможност за Bluetooth® (наричани събирателно „Продукти и
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услуги с възможност за Bluetooth®“). Ако използвате нашите продукти и
услуги с възможност за Bluetooth® от мобилно устройство, може да
събираме и използваме услугите за местоположение на Вашето
мобилно устройство и възможностите за Bluetooth®, за да установим
датата, часа и местоположението на Вашето мобилно устройство,
когато последно е било в обхвата на Bluetooth® на регистриран продукт
с възможност за Bluetooth®. Това се прави, за да Ви подпомогне при
намирането на регистриран продукт с възможност за Bluetooth®. Ние
може също да събираме информация за местоположението за Вашия
регистриран продукт с възможност за Bluetooth®, както се изпраща до
нас посредством мобилните устройства на други потребители и
информацията за местоположение от регистрирани продукти с
възможност за Bluetooth® на други потребители, изпратена до нас
посредством Вашето мобилно устройство. (Bluetooth® е регистрирана
търговска марка, притежание на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване
на такива марки от Stanley Black & Decker е по лиценз.) Вие може да
избегнете събирането на тези данни, като не позволите на Услугите
достъп до Bluetooth® на Вашето устройство посредством настройките
на устройството или в някои случаи, в момента на инсталиране на
Приложението, но ние може да не сме в състояние да Ви предоставим
всички функции на Устройството.
Ние може също да споделим физическото местоположение на Вашето
устройство в съчетание с информация какви реклами сте гледали и
друга информация, която събираме, с наши маркетингови партньори, за
да им позволим да Ви предоставят по-персонализирано съдържание и
да изучават ефективността на рекламните кампании.

Ако не се съгласявате да предоставите информация за местоположението, или
забраните услугите, базирани на местоположение, на своето мобилно
устройство, може да Ви помолим да изберете ръчно региона, в който се
намирате, или да въведете своя пощенски код. Настройките на Вашето
настолно или мобилно устройство може да позволяват да забранявате или
блокирате услуги, базирани на местоположение, което няма да позволява на
нашите Услуги да имат достъп до информацията за местоположение.
Препоръчваме да прегледате за инструкции помощната информация или
ръководството за потребителя, предоставено с устройството или браузъра. Ако
сте избрали да не предоставяте тази информация, може да не получите
съдържание, специфично за Вашето местоположение и ние и/или нашите
маркетингови партньори може да не сме в състояние да Ви предоставим
съответните персонализирани услуги и съдържание.

Бисквитки
o Ние и нашите доставчици на услуги трети страни използваме „бисквитки“.
Бисквитките поставят уникална идентификация на Вашето устройство и
обикновено Вашият уеб браузър ги записва директно на устройството.
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Информацията, която ние и нашите доставчици на услуги трети страни
събираме посредством бисквитките, пикселните етикети и подобни
технологии, включва следното:
 Вашите взаимодействия с нашите Услуги и с нашите реклами
 Часът на Вашето посещение на нашите Услуги
 Преглежданите артикули и продукти, артикулите, поставени във Вашата
количка за пазаруване, и дали купувате някои, или всички от тези
артикули
 Потвърждение, когато отворите имейл от нас, включително часа, в
който отваряте имейла и дали щраквате върху връзки в имейла
 Сайтове, които посещавате след посещение на някой от нашите Сайтове
 Езикови предпочитания
 Други данни за трафик
o Ние и нашите доставчици на услуги използваме бисквитки за: целите на
защитата, за улесняване на навигацията, за показване на информацията по поефективен начин и за персонализиране на Вашата работа, за прецизно
насочване на маркетинг по имейл въз основа на използването на Услугите от
Вас, за определяне на чести посетители, за проследяване на артикулите във
Вашата количка и за да Ви предлагаме подбрани реклами в други сайтове,
както е описано по-долу.
o Ние събираме и статистическа информация за използването на Услугите, за да
подобряваме непрекъснато техния дизайн и функционалност, да преговаряме
и взаимодействаме по-добре с бизнеса, да разбираме как се използват
Услугите, да измерваме кои части от нашите Услуги се посещават и използват
най-много, да следим броя на посетителите в нашите Сайтове и да получаваме
помощ при разрешаване на проблеми по отношение на Услугите.
o Освен това бисквитките ни позволяват да избираме кои от нашите реклами и
оферти най-вероятно ще бъдат привлекателни за Вас и да ги показваме, докато
сте в Услугите и в други сайтове. Освен това може да използваме бисквитки
или други технологии в онлайн рекламиране, за да проследяваме реакции на
нашите реклами, и да измерваме ефективността на нашите рекламни
дейности. За допълнителна информация за използването на бисквитки,
пикселни етикети и други технологии за рекламиране, вж. „5. Как нашите
реклами служат за други уеб сайтове и устройства и какъв избор имате?“).
o Нашите системи може да не разпознават заглавките „Да не се проследява“ (Do
Not Track) от някои или всички браузъри. Ако не искате да се събира
информация чрез бисквитки, повечето браузъри Ви позволяват автоматично да
отказвате определена бисквитка (или бисквитки) от конкретен уеб сайт. Може
също да прегледате http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.
Ако обаче не приемете бисквитките, може да изпитате известно неудобство
при използването на Услугите. Може също да не получавате реклами или други
оферти от нас, които отговарят на Вашите интереси и нужди.
Пикселни етикети и други подобни технологии
o Ние може също да използваме пикселни етикети (известни още като уеб
маяци, уеб сигнали и прозрачни GIF файлове) при предоставяне на Услугите.
Пикселният етикет е почти незабележимо графично изображение с размер на
пиксел – на уеб страница или в имейл съобщение. Ние използваме тези
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технологии, освен за другите им цели, и за да проследяваме действията на
потребителите на Услугите (включително получатели на имейл), да измерваме
успеха на нашите маркетингови кампании, да измерваме кои части на нашите
сайтове са най-често посещавани и най-използвани и да съставяме статистика
за използването на Услугите и честотата на реакция.
Анализи от трети страни
o Ние използваме външни доставчици на анализи, като Google® Анализ, които
използват бисквитки и подобни технологии, за да измерват трафик и
тенденции на използване и да ни помагат по-добре да разбираме
използването и взаимодействието от Ваша страна с нашите Услуги. Тази услуга
може също да събира информация, отнасяща се до използването на други уеб
сайтове, приложения и онлайн ресурси. За повече информация за начина, по
който Google използва данните, когато използвате нашите Услуги, щракнете тук
и се отпишете от практиките на Google, като изтеглите добавката за браузър за
отказ
от
Google
Анализ,
предлагана
тук.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Друга информация от Страниците в социални мрежи
o Подобно на информацията за навигация, описана по-горе, сайтовете на
социални мрежи, в които са нашите Страници в социални мрежи, могат да ни
предоставят обобщена информация и анализ относно посетителите на нашите
Страници в социални мрежи. Това ни позволява да разбираме по-добре и да
анализираме растежа на броя наши потребители, общата демографска
информация за потребителите на Страниците в социални мрежи и
взаимодействието им със съдържанието в тях.
Използване на технологията Adobe Flash (включително локални споделени обекти на
Flash („Flash LSO“)) и други подобни технологии
o Ние може да използваме Flash LSO и други технологии, освен за други цели, за
събиране и съхраняване на информация за използването на Услугите от Ваша
страна. Ако не искате да използвате Flash LSO елементи, съхранявани в
компютъра, можете да промените настройките на Вашия Flash плейър, така че
да блокира съхраняването на Flash LSO, като използвате инструментите в
Панела за настройки на съхранение на уеб сайта (Website Storage Settings
Panel). Можете също да отидете в Панела за настройки на глобалното
съхранение (Global Storage Settings Panel) и да следвате инструкциите (които
може например да обясняват как да изтриете съществуващи Flash LSO
(наричани „информация“), как да не позволите разполагането на Flash LSO в
компютъра без да бъдете попитани, и как да блокирате Flash LSO елементи,
които не се доставят от оператора на страницата, на която сте в момента).
Имайте предвид, че настройката на Flash плейъра за ограничаване на
приемането на Flash LSO елементи може да намали или възпрепятства
функционалността на някои Flash приложения.
Освен това ние използваме Другата информация, събирана посредством технологиите
за идентифициране и адресиране на трудностите, които посетителите могат да изпитат
при достъпа до нашите Услуги.

За ЕИЗ: за повече информация за бисквитките, използвани от уеб сайтове в ЕИЗ, прегледайте
нашите правила за бисквитки на всеки уеб сайт.
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5. Как нашите реклами служат за други уеб сайтове и устройства и какъв избор имате?
Ние имаме договори с външни рекламни фирми за подбиране на онлайн реклами, насочвани към
Вас, на други уеб сайтове и онлайн услуги. Тези външни рекламни фирми поставят, използват или
разчитат на технологии, каквито са бисквитките и пикселните етикети, за да получават
информация за взаимодействието Ви с нашите Услуги. Тази информация, в допълнение към
информацията, която фирмите получават от Вашия достъп и използване на други уеб сайтове или
онлайн услуги на всяко от Вашите устройства, и информацията, получена от трети страни, ни
помага да избираме рекламите, които да Ви предлагаме и къде да я предлагаме, въз основа на
Вашия опит с нашите Услуги и други сайтове, които посещавате. Те използват тези технологии,
заедно с информацията, която събират за Вашето онлайн използване, за да Ви разпознават на
устройствата, които използвате, например мобилен телефон и лаптоп.
За информация за програми за отписване, в които участват тези външни рекламни фирми
участват, и за ефекта след отписването, както и за да научите как да се отписвате от технологиите
на конкретното устройство, на което използвате настоящите Правила за поверителност, посетете
http://optout.aboutads.info/#/ и http://optout.networkadvertising.org/#/. Може да изтеглите
приложението AppChoices на www.aboutads.info/appchoices, за да се отписвате в мобилни
приложения.
Имайте предвид, че като щракнете върху такива уеб сайтове, ще напуснете нашия Сайт и ще
отидете в онлайн сайт, където можете да укажете своите предпочитания в тази програма за
отказване Можете също да щракнете върху иконата за предпочитания, която може да се появи в
някои от нашите реклами, които Ви предлагаме посредством тези технологии.
6. Какъв избор имате за начина, по който ние да използваме и разкриваме Вашата Лична
информация.
Ние Ви даваме да избирате начина, по който събираме информация и Ви я съобщаваме, както и за
начина, по който използваме и разкриваме Вашата информация.
а.
Имейл: Може да се откажете от нашите маркетингови имейли, като следвате
инструкциите, посочени в имейла, който сте получили. Дори ако се откажете обаче, може да
продължите да получавате имейли, които не са маркетингови, например потвърждения на
поръчки/доставки, промяна в услуга, регистрации на продукти, връщане на продукти или
съобщения на обслужването на клиенти.
б.
Текстови съобщения/незабавни съобщения: Можете да се отпишете от получаването на
мобилни текстови съобщения (напр. SMS, MMS) и други незабавни съобщения (напр. в
WhatsApp, Facebook Messenger) от нас, като следвате инструкциите за отказване, придружаващи
такива съобщения, ако е приложимо, или от нас, както е указано в „16. Как можете да се
свържете с Stanley Black & Decker?“ по-долу.
в.
Маркетинг по пощата: Ако вече не искате да получавате маркетингови материали от нас
посредством редовни пощенски съобщения, свържете се с нас, както е указано в „16. Как
можете да се свържете с Stanley Black & Decker?“ по-долу, за да ни кажете какво да бъде
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премахнато от списъка за пощенски съобщения на Stanley Black & Decker, включително
пощенския адрес, който искате да бъде премахнат.
г.
Бисквитки: Може да зададете Вашият уеб браузър да Ви уведомява, когато получавате
бисквитка, или да не приемате определени бисквитки. Ако обаче решите да не приемате
бисквитки от нашите Услуги, може да не сте в състояние да се възползвате от всички функции на
нашите Услуги. За информация как да се откажете от използването на бисквитки за онлайн
рекламиране въз основа на поведението, вж. „5. Как нашите реклами служат за други уеб
сайтове и устройства и какъв избор имате?“).
д.
Споделянето на Вашата Лична информация от нас с филиали за техните цели на директен
маркетинг: Ако предпочитате занапред да прекратим споделянето на Вашата Лична
информация с нашите филиали за техните цели на директен маркетинг, можете да се откажете
от това споделяне, като се свържете с нас, както е описано в „16. Как можете да се свържете с
Stanley Black & Decker?“ по-долу.
Ще се опитаме да се съобразим с исканията Ви възможно най-бързо, доколкото е практически
разумно. Имайте предвид, че ако се откажете от получаването на маркетингови имейли от нас,
ние все още може да Ви изпращаме важни административни съобщения, от които не можете да
се откажете.
7. Как Stanley Black & Decker защитава Вашата Лична информация?
Ние сме приложили разумни технически, административни и физически мерки, предназначени да
предпазват личната информация, която ни е дадена за съхранение или управление, от
неупълномощен достъп, използване, модифициране и разкриване.
Ако използвате някоя от нашите Услуги с онлайн магазин, ние сме проектирали нашия онлайн
магазин така, че да разрешава комуникация посредством технологията Secure Socket Layer (SSL),
която шифрова Вашата информация, когато тя се изпраща до нас. За браузърите, които не
изпълняват това изискване, няма да бъде позволено навигиране в раздела на онлайн магазина в
нашите Услуги.
Трябва да знаете, че не винаги е възможна 100% защита на предаването или съхранението на
данни. Ако имате причина да смятате, че взаимодействието с нас вече не е защитено, незабавно
ни уведомете в съответствие с раздел „16. Как можете да се свържете с Stanley Black & Decker?“
по-долу.
8. Как можете да четете, променяте или изтривате своята Лична информация?
Ако желаете да заявите достъп, актуализация, коригиране, потискане, ограничаване или
изтриване на Лична информация, която преди това ни е предоставена за обработка, или ако
желаете да заявите получаване на електронно копие от Вашата Лична информация за целите на
предаването й на друга фирма (до степента, до която това право на преносимост на данните Ви е
позволено от приложимото законодателство), можете да го направите по имейл или по пощата,
както е описано в раздел „16. Как можете да се свържете с Stanley Black & Decker?“ по-долу. Ще
отговорим на Вашата заявка в съответствие с приложимото законодателство.
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Моля, в заявката си изяснете каква Лична информация бихте желали да промените, дали желаете
Вашата Лична информация да бъде извадена от нашата база данни или ако не, ни уведомете
какви ограничения желаете да поставите на използването от нас на Вашата Лична информация. За
Ваша защита ние може да изпълняваме само заявки по отношение на Личната информация,
свързана с този конкретен имейл адрес, който използвате, за да ни изпратите Вашата заявка, а ние
може да поискаме определена Лична информация за целите на удостоверяването на
самоличността на лицето, което се стреми към достъп до записите от своята Лична информация.
Ще се опитаме да се съобразим с искането Ви възможно най-бързо, доколкото е практически
разумно.
Имайте предвид, че може да ни е необходимо да задържим определена информация за целите
на нашите архиви и/или за изпълняването на транзакции, които сте започнали, преди да заявите
промяна или изтриване (напр. когато извършвате покупка или участвате в промоция, може да не
сте в състояние да изтриете предоставената Лична информация преди завършването на тази
покупка или промоция).
Ако живеете в Калифорния, нямате навършени 18 години и сте регистриран потребител на
Услугите, може писмено да поискате от нас да премахнем съдържание или информация, които сте
публикували в Услугите в рамките на информацията за връзка, изложена по-долу. Имайте
предвид, че Вашата заявка не гарантира пълно или изчерпателно премахване на съдържанието
или информацията, тъй като например част от Вашето съдържание може да е препубликувано от
друг потребител.
Можете също да получавате достъп, да актуализирате и да коригирате неточности в определена
Лична информация посредством своя профил за определени Услуги.
9. Услуги на трети страни
Stanley Black & Decker лицензира използването на своите търговски марки на външни трети
страни, които поддържат уеб сайтове независимо от Stanley Black & Decker. Правилата за
поверителност не обхващат поверителността, информацията или други практики на никои трети
страни, поддържащи уеб сайт или услуга, към която се свързват Услугите, включително уеб сайт
или услуга на трета страна, в който Stanley Black & Decker поддържа своите Страници в социални
мрежи. Тези трети страни имат отделни и независими правила за поверителност, които Ви
препоръчваме да прочетете внимателно. Включването на връзка в Услугите не предполага
одобряване на сайта или услугата, към които се прави връзка, от нас или нашите филиали. В
допълнение, ние не носим отговорност за събирането, използването и разкриването на
информация или правила или практики на защита на други организации, каквито са Facebook,
Twitter, Google или всеки друг разработчик на приложения, доставчик на приложения, доставчик
на платформа за социални мрежи, доставчик на операционна система или производител на
устройство, включително по отношение на всяка Лична информация, която разкриете пред други
организация посредством или във връзка с Приложенията или нашите Страници в социални
мрежи.
10. Прехвърляне през граница
Вашата Лична информация може да се съхранява или обработва във всяка държава, където
имаме съоръжения, или в която ангажираме доставчици на услуги, а чрез използването на
Услугите Вие приемате, че Вашата информация ще бъде прехвърляна в държави извън държавата,
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където живеете, включително Съединените щати, които може да имат правила за защита на
данните, които се различават от тези във Вашата държава. При определени обстоятелства
съдилищата, правопррилагащите институции, регулаторните институции или органите на
сигурността в тези други страни може да имат право на достъп до Вашата Лична информация.
Ако се намирате в ЕИЗ: Някои от държавите извън ЕИЗ се признават от Европейската комисия като
предоставящи адекватно ниво на защита на данните съгласно стандартите на ЕИЗ (пълният списък
на тези държави може да видите тук. За прехвърляния от ЕИЗ в държави, които не се считат за
предлагащи адекватно ниво на защита от Европейската комисия, сме въвели адекватни мерки,
като например стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия, за да защитим
Вашата Лична информация. Можете да получите копие от тези стандартни договорни клаузи тук.
11. Период на запазване
Ние запазваме Личната информация за такъв срок, какъвто е необходим или разрешен в
светлината на целите, за които тя е получена и в съответствие с приложимото законодателство.
Критериите, използвани за определяне на нашите периоди на запазване, включват:
•
времетраенето, през което имаме продължаващи отношения с Вас и Ви предоставяме
Услугите (например докато имате профил при нас или продължавате да използвате
Услугите);
•
дали има законово задължение, на което се подчиняваме (например определени
закони изискват от нас да поддържаме архиви на Вашите транзакции за определен
период от време, преди да можем да ги изтриваме) или
•
дали запазването е препоръчително за нашата законова позиция (например по
отношение на приложимите правила за давност, съдебни спорове или регулаторни
разследвания).
Имайте предвид, че ако прекратите своя абонамент за нашите маркетингови съобщения, ние ще
пазим в нашия архив Вашия имейл адрес, за да гарантираме, че няма да Ви изпращаме
маркетингови имейли в бъдеще.
12. Използване на услугите от непълнолетни
Услугите не са насочени към лица, които нямат навършени осемнайсет (18) години, и ние не
събираме съзнателно Лична информация от лица на възраст под 18 години.
13. Чувствителна информация
По принцип молим да не ни изпращате и да не разкривате пред нас никаква Лична информация
(например номера на социално осигуряване, информация, свързана с расов или етнически
произход, политически мнения, религия или други убеждения, здравеопазване, биометрични или
генетични характеристики, информация за съдимост или членство в синдикати) във или
посредством услугите или по друг начин. В случай че решите да ни предоставите такава
информация или сте помолени от нас да направите това във връзка с разследването на оплакване
или спор, включващ Услугите, ние събираме и обработваме такава информация в съответствие с
приложимия закон.

14. Услуги за плащане на трети страни
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Ние може да използваме услуги за плащане на трети страни, за да обработваме плащания,
направени чрез Услугите. Ако желаете да направите плащане чрез Услугите, Вашата Лична
информация ще бъде събирана от такава трета страна, а не от нас, и ще се подчинява на
правилата за поверителност на третата страна, а не на настоящите Правила за поверителност. Ние
нямаме контрол върху, нито сме отговорни за това събиране, използване и разкриване на Вашата
Лична информация от трета страна.
15. Ще се променят ли тези Правила за поверителност?
Ние може да правим промени в Правилата за поверителност по всяко време, поради което молим
да ги преглеждате периодично. Ще актуализираме датата на влизане в действие на Правилата за
поверителност в момента, в който се извърши промяна. Използването от Ваша страна на Услугите
след такива промени означава, че Вие приемате преработените Правила за поверителност.
16. Как можете да се свържете с Stanley Black & Decker?
Ако имате въпроси или притеснения по отношение на нашите Правила за поверителност, подайте
този формуляр до Отговорника за Правилата за поверителност. Може също да изпратите имейл
до PrivacyPolicyManager@sbdinc.com или, ако предпочитате, да се свържете с Отговорника за
Правилата за поверителност по пощата на следния пощенски адрес:
Stanley Black & Decker, Inc.
1000 Stanley Drive
New Britain, CT 06053
Attn.: Privacy Policy Manager
Моля, включете своя въпрос или искане в своя имейл или писмо до нас, както и марките и
услугите на SBD, за които се отнася Вашето искане.
Тъй като имейл комуникациите не винаги са защитени, моля, в своя имейл до нас не включвайте
информация за кредитни карти или друга чувствителна информация.
Допълнителна информация за ЕИЗ
В ЕИЗ можете също:
•
Да се свържете с нашия отговорник за защита на данните за Вашата държава или
регион, ако е приложимо. За списък с отговорниците за защита на данните вижте тук.
•
Подайте оплакване до отговорника за защита на данните за Вашата държава или
регион или за мястото, за което има обвинение за нарушение на приложимия закон за
защита на данните. Списък на органите за защита на данните в ЕИЗ е даден тук.
Дата на влизане в сила: _______________
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