„Stanley Black & Decker“ pasaulinė privatumo politika
PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTA: 2018 m. rugsėjo 27 d.
Taikymo sritis. Ši privatumo politika taikoma „Stanley Black & Decker, Inc.“ ir jos filialų (bendrai vadinama
„Stanley Black & Decker“) surinktai, naudotai ir atskleistai informacijai, taip pat tai informacijai, kurią
renkame:
• iš savo svetainių, mikrosaitų, mobilių svetainių, kuriose pasiekiate šią privatumo politiką (toliau
– svetainės);
• Iš mūsų programinės įrangos, kuri naudojama kompiuteriuose ar mobiliuosiuose įrenginiuose
(toliau – programos);
• iš mūsų valdomų socialinių tinklų puslapių ir programų, kuriose pasiekiate šią privatumo politiką
(bendrai vadinama socialinių tinklų puslapiais);
• iš jums išsiųstų HTML formato el. laiškų, kurie susiję su šia privatumo politika;
• jums neprisijungus, pvz., kai lankotės mūsų parduotuvėse ar mažmeninės prekybos kioskuose,
apsilankote parodoje arba užsisakote ar prašote pagalbos telefonu.
Bendrai svetaines, programas, socialinių tinklų puslapius ir būseną neprisijungus vadiname paslaugomis.
Atkreipkite dėmesį, kad ši privatumo politika netaikoma jokiai informacijai, kurią „Stanley Black & Decker“
tvarko kaip paslaugų teikėjas verslo partnerio ar kliento vardu, pavyzdžiui, kai tokia šalis pateikia mums
informaciją apie savo klientus arba darbuotojus. „Stanley Black & Decker“ tvarkys šią informaciją pagal to
verslo partnerio ar kliento nurodymus ir taikytiną teisę.
Ši privatumo politika apima toliau išvardytus klausimus.
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1. Kokią jūsų asmeninę informaciją renka „Stanley Black & Decker“?
Asmeninė informacija – tai informacija, kuri identifikuoja jus kaip asmenį arba yra susijusi su
atpažįstamu asmeniu.
Mes ir mūsų paslaugų teikėjai galime rinkti ir sujungti jūsų asmeninę informaciją iš įvairių šaltinių:
• jums naudojantis paslaugomis, pavyzdžiui, kai užsiregistruojate gauti naujienlaiškius,
rinkodaros el. laiškus ir kitus komercinius elektroninius pranešimus (pvz., apie būsimus
pasiūlymus, naujus produktus ir t. t.), užregistruojate paskyrą, kad galėtumėte naudotis
paslaugomis (pvz., registruoti savo produktus, prašyti pagalbos, dalyvauti mūsų konkursuose,
klausti dėl produktų garantijų), įsigyjate prekę ar naudojatės mūsų socialinių tinklų puslapiais;
• iš kitų šaltinių. Gauname jūsų asmeninę informaciją iš kitų šaltinių, pavyzdžiui:
o tokių viešai prieinamų duomenų bazių kaip „LinkedIn“ arba vietos prekybos ar
pramonės asociacijų registrų;
o bendrosios rinkodaros partnerių, kai jie dalijasi informacija su mumis, įskaitant:
privačias rinkodaros ar apklausų / tyrimo duomenų bazes;
o jei socialinių tinklų paskyrą prijungiate prie savo paslaugų paskyros, su mumis
dalysitės tam tikra savo socialinių tinklų paskyros asmenine informacija, pavyzdžiui,
vardu, el. pašto adresu, nuotraukomis, socialinių tinklų kontaktų sąrašu, ir bet kokia
kita informacija, kuri gali būti mums prieinama ar ją padarote prieinamą, kai socialinių
tinklų paskyrą prijungiate prie savo paslaugų paskyros, priklausomai nuo socialinių
tinklų paskyroje nustatytų parinkčių ar išreikštos nuomonės (pvz., žymių „Patinka“),
kurią pateikėte mūsų socialinių tinklų puslapiuose.
Paprastai renkame toliau nurodytą asmeninę informaciją.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Jūsų vardas
Pašto adresas
Elektroninio pašto adresas
Gimimo data
Telefono numeris
Mobiliojo telefono numeris
Pašto kodas, valstija / provincija ir šalis
Naudotojo vardas ir slaptažodis (susiję su
jūsų paskyra)
Pirkimo, užsakymo ir mokėjimo
informacija
Amatas ar profesija
Darbo ar amato įgūdžių lygiai ir patirtis

•
•
•
•
•

2.

Demografinė informacija (pavyzdžiui, namų
ūkio nariai, gyvenamoji šalis, amžius ir lytis)
Informacija, susijusi su klientų pasitenkinimo
apklausomis, klientų pageidavimais ar
prašymais
Pirkimo įpročiai ir kita informacija, įskaitant
įsigytų produktų registraciją
Interesai ir pomėgiai
Informacija apie geidžiamus, patinkančius ar
turimus produktus
Banko informacija (pvz., specialiesiems
pasiūlymams – kompensacija, garantijos
pratęsimas, prizai ar konkursai)

Kai kuriose svetainėse leidžiame naudotis asmenine socialinių tinklų paskyra socialinių tinklų svetainėse
(toliau – asmeninė socialinių tinklų paskyra), kad pateiktumėte mums asmeninę informaciją,
naudodamiesi tam tikromis mūsų svetainių funkcijomis. Šios asmeninės informacijos pavyzdžiai pateikti
toliau.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Jūsų vardas ir (arba) slapyvardis
Profilio nuotrauka
Lytis
Tinklai
Naudotojo ID
Draugų sąrašas ir informacija apie kitus
kontaktus
Kalba
Balso įrašai
Vaizdo įrašai ir nuotraukos

•
•

Gimimo diena
Išsilavinimas
Darbo istorija / profesija
Adresas
Interesai / pomėgiai
Žymės „Patinka“ ar narystė internetinėse
grupėse
Šalis
Išreikšta nuomonė (pvz., atsakant, kiek esate
patenkinti vienu iš mūsų produktų)

Taip pat tikėtina, kad galėsime toliau rinkti šią informaciją iš asmeninių socialinių tinklų paskyrų, jei
informaciją vėliau pataisysite.
Turime rinkti asmeninę informaciją, kad galėtume teikti jums reikalingas paslaugas. Galite pasirinkti
neteikti mums tam tikros reikalingos informacijos, tačiau galbūt negalėsite pasinaudoti kai kuriomis
paslaugų funkcijomis ar negalėsime jums teikti paslaugų.
Jei mums ar mūsų paslaugų teikėjams atskleisite bet kokią asmeninę informaciją, susijusią su kitais
žmonėmis, pareiškiate, kad turite tam teisę ir leidžiate mums naudotis informacija pagal šią privatumo
politiką.
2.

Kaip naudojame surinktą asmeninę informaciją?

Surinkta asmeninė informacija padeda suasmeninti naudojimąsi ir bendravimą su jumis, taip pat padeda
nuolat tobulinti naudojimąsi mūsų paslaugomis. Mes ir mūsų paslaugų teikėjai pirmiau nurodytą surinktą
asmeninę informaciją naudoja išvardytais tikslais.
•

Paslaugų funkcijų teikimas ir jūsų prašymų vykdymas, įskaitant toliau nurodytus tikslus
o Suteikiame ir tvarkome prieigą prie jūsų registruotos paskyros.
o Atsakome į jūsų klausimus ir prašymus, pavyzdžiui, kai susisiekiate su mumis per vieną iš
internetinių kontaktinių formų arba pokalbių linijų.
o Tvarkome jūsų užsakymą ar kitus sandorius, įskaitant garantiją, produkto registraciją,
ieškinį ar prašymą, teikiame su tuo susijusias klientų aptarnavimo paslaugas.
o Siunčiame jums administracinę informaciją, pvz., apie mūsų nuostatų, sąlygų ir politikos
pakeitimus.
o Leidžiame jums siųsti žinutes kitam asmeniui, jei taip pasirinksite.
Šią veiklą vykdysime, kad galėtume tvarkyti sutartinius santykius su jumis, jums paprašius
imtumės veiksmų prieš sudarydami sutartį ir (arba) vykdytume teisinius įsipareigojimus.

3.

•

Naujienlaiškių ir (arba) kitos rinkodaros medžiagos siuntimas ir dalijimosi informacija
socialiniuose tinkluose supaprastinimas
o Siunčiame jums su reklama ir rinkodara susijusius el. laiškus, tekstinius pranešimus ir
laiškus paštu su informacija apie mūsų paslaugas, naujus produktus ir kitas naujienas apie
mūsų įmonę.
o Siekiame supaprastinti jūsų pasirinktas dalijimosi informacija socialiniuose tinkluose
funkcijas.
o Jūsų vardu siunčiame pageidavimų sąrašą ar kitus el. laiškus.
Jums sutikus, imsimės šios veiklos.

•

Asmeninės informacijos verslo ataskaitų analizė ir suasmenintų paslaugų teikimas
o Siekiame geriau suprasti jus, kad galėtume suasmeninti naudojimąsi mūsų paslaugomis
bei teikti jums informaciją ir (arba) pasiūlymus pagal jūsų interesus.
o Siekiame geriau suprasti jūsų pageidavimus, kad galėtume teikti, mūsų manymu, tinkamą
ir įdomų turinį, jums naudojantis paslaugomis.
o Siekiame analizuoti ar numatyti naudotojų pageidavimus, kad galėtume rengti suvestines
tendencijų ataskaitas apie tai, kaip naudojamas mūsų skaitmeninis turinys, ir atlikti rinkos
tyrimus; tai mums leidžia tobulinti savo paslaugas.
Jums sutikus arba dėl savo teisėto intereso teiksime suasmenintas paslaugas.

•

Leidimas dalyvauti totalizatoriuose, konkursuose ar pasinaudoti kitais reklaminiais
pasiūlymais
o Galime pasiūlyti jums galimybę dalyvauti totalizatoriuose, konkursuose ar pasinaudoti
kitais reklaminiais pasiūlymais.
o Kai kuriems iš šių pasiūlymų taikomos papildomos taisyklės, kuriose apibrėžiama, kaip
naudosime ir atskleisime jūsų asmeninę informaciją.
Naudojame šią informaciją, kad galėtume tvarkyti savo sutartinius santykius su jumis.

•

Asmens informacijos suvestinės ir (arba) informacijos pavertimas anonimiška
o Galime sujungti ir (arba) paversti anonimiška asmeninę informaciją, kad ji nebebūtų
laikoma asmenine informacija. Tai darome norėdami sugeneruoti kitų duomenų, kuriuos
galime naudoti ir atskleisti bet kokiais tikslais.

•

Verslo tikslų įgyvendinimas
o Duomenų analizės tikslas yra, pavyzdžiui, pagerinti paslaugų efektyvumą.
o Audito tikslas – tikrinti, ar mūsų vidaus procesai veikia taip, kaip numatyta, ir atitinka
teisinius, norminius ar sutartinius reikalavimus.
o Apgaulės ir saugumo stebėsena leidžia aptikti kibernetines atakas ir bandymus pavogti
asmens tapatybę bei užkirsti tam kelią.
o Siekiame tobulinti ir plėtoti produktus bei paslaugas.
o Norime pagerinti, tobulinti arba pakeisti esamus produktus ir paslaugas.
o Siekiame, pavyzdžiui, nustatyti naudojimosi tendencijas, suprasti, kuri paslauga labiausiai
domina naudotojus.
o Turime tikslą palengvinti atšaukimą.
4.

o
o
o

Tvarkome prašymus priimti į darbą.
Norime nustatyti savo reklaminių kampanijų efektyvumą, kad galėtume pritaikyti jas
pagal naudotojų poreikius ir interesus.
Vienas iš mūsų tikslų – valdyti ir plėsti savo verslą, pavyzdžiui, suprasti, kuri paslauga
labiausiai domina naudotojus, kad visą dėmesį galėtume skirti naudotojų interesams.

Imamės šios veiklos, kad galėtume tvarkyti sutartinius santykius su jumis, laikytis teisinių
įsipareigojimų ir (arba) turime teisėtą interesą.
Jei užsiregistruojate mūsų el. pašto adresų sąraše, galime naudotis trečiųjų šalių platformų teikiamomis
paslaugomis (pvz., socialiniais tinklais ir kitomis svetainėmis), kad galėtumėte teikti jums ar kitiems tikslinę
reklamą tokiose platformose, o jūsų el. pašto adreso maišos versiją ar kitą informaciją galime pateikti
platformos teikėjui tokiais tikslais. Norėdami atsisakyti informacijos naudojimo nurodytais tikslais, su
mumis susisiekite kaip nurodyta „16“ skirsnyje Kaip galite susisiekti su „Stanley Black & Decker“? toliau.
3.

Ar „Stanley Black & Decker“ dalijasi jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis?

Jūsų asmenine informacija galime dalytis su toliau nurodytais subjektais.
•

Savo filialais tikslais, aprašytais šioje privatumo politikoje
Mūsų filialų sąrašą ir vietas rasite čia.
o Kalbant apie informaciją, kuri renkama mūsų Japonijos filialo (-ų) ir bendrai naudojama
su „Stanley Black & Decker, Inc.“, „Stanley Black and Decker“ yra šalis, atsakinga už
bendrai naudojamos asmeninės informacijos tvarkymą.

•

Mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, įskaitant platintojus ir pardavimo atstovus, atlieka
užduotis mūsų vardu, šių užduočių pavyzdžiai pateikti toliau.
o Supaprastina pirkimą, vykdo užsakymus ir tvarko mokėjimus.
o Padeda teikti mūsų produktus.
o Registruoja produktus.
o Atsako į prašymus ir teikia informaciją apie produktą.
o Padeda jums pakeisti produktus ir atlieka kitas klientų aptarnavimo užduotis.
o Teikia komunikacijos su jumis paslaugas ir jas tobulina.
o Atsako į prašymus dėl ryšių su investuotojais.
o Teikia svetainių prieglobą, duomenų analizės paslaugas, informacines technologijas ir
susijusią infrastruktūrą.
o Teikia reklamos ir analizės paslaugas.
o Siunčia el. laiškus.
o Atlieka auditą.
o Praneša jums, jei laimėjote mūsų surengtą konkursą, ir pristato laimėtą prizą.
o Atlieka apklausas arba klientų pasitenkinimo tyrimus.
o Atsako į skundus ar pretenzijas dėl produktų (garantijos pratęsimas, traumos, nuostoliai
ir t. t.).
o Teikia kitas paslaugas.
Jei norite gauti papildomos informacijos apie tai, kaip mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai tvarko
jūsų asmeninę informaciją, susisiekite su mumis, kaip nurodyta toliau.
5.

•

Savo licencijos turėtojams ir franšizės gavėjams, kurie parduoda, platina, reklamuoja ir tiekia
produktus, parduotus pagal iš mūsų gautą licenciją

•

Trečiųjų šalių verslo partneriams, kurie gali su jumis susisiekti dėl savo produktų ar paslaugų,
kurie gali jus dominti, atsižvelgiant į jūsų pasirinkimą

•

Naudodamiesi paslaugomis, galite rinktis atskleisti asmeninę informaciją:
o interneto forumuose, viešosiose pokalbių svetainėse, profilio puslapiuose,
tinklaraščiuose, tyrimų grupėse ir bendruomenėse, apklausose ir kitose paslaugose,
kuriose galite skelbti informaciją bei turinį (įskaitant, be apribojimų, mūsų socialinių tinklų
puslapius). Atkreipkite dėmesį, kad bet kokia informacija, kurią skelbiate ar atskleidžiate,
naudodamiesi šiomis paslaugomis, taps vieša ir gali būti prieinama kitiems naudotojams
bei plačiajai visuomenei.
o jums dalinantis informacija socialiniuose tinkluose. Kai prijungsite savo paslaugų paskyrą
prie socialinių tinklų paskyros, dalysitės informacija su draugais, esančiais socialinių tinklų
paskyroje, kitais naudotojais ir su socialinių tinklų paskyros teikėju. Taip mums suteikiate
leidimą palengvinti dalijimąsi informacija ir suprantate, kad informacijos, kuria dalijamasi,
naudojimą reglamentuoja socialinių tinklų paslaugų teikėjo privatumo politika.

Kitoks asmeninės informacijos naudojimas ir atskleidimas
Taip pat naudosime ir atskleisime jūsų asmeninę informaciją, jei tai būtina ar tinkama, ypač jei esame
įpareigoti teisiškai ar turime teisėtą interesą:
• laikytis taikytinų teisės aktų.
o Tai gali būti ne jūsų gyvenamosios vietos šalies teisės aktai;
• atsakyti į viešųjų ir valdžios institucijų prašymus.
o Tai gali būti ne jūsų gyvenamosios vietos šalies teisės aktai ir institucijos;
• bendradarbiauti su teisėsauga.
o Pavyzdžiui, kai atsakome į teisėsaugos institucijų prašymus ar nurodymus;
• dėl kitų teisinių priežasčių.
o Siekdami apsaugoti savo ir (arba) naudotojų, jūsų ar kitų teises, nuosavybę ar saugumą.
Turime teisėtą interesą atskleisti ar perduoti dalį arba visą apie jūs surinktą asmeninę informaciją trečiajai
šaliai, jei kada nors „Stanley Black & Decker“ su ja susijungtų, būtų jos įsigyta ar jei tai susiję su įmonės
reorganizacija, bendrosiomis įmonėmis, paskyrimu, pardavimu, perdavimu ar kitokiu viso arba dalies
mūsų verslo, turto ir akcijų (įskaitant bankroto ar panašių teisminių procesų atvejus) valdymu. Tokios
trečiosios šalys gali apimti, pavyzdžiui, įsigyjantįjį subjektą ir jo konsultantus.
4. Kokia kitą informaciją apie jus renka „Stanley Black & Decker“?
Kita informacija yra bet kokia informacija, kuri neatskleidžia jūsų konkrečios tapatybės ar nėra tiesiogiai
susijusi su atpažįstamu asmeniu. Kita informacija apima:
• naršyklės tipą ir versiją;
• operacinę sistemą;
• IP adresą (daugiau informacijos rasite toliau);
• interneto paslaugų, kuriomis naudotasi pasiekiant paslaugas, teikėją;
6.

•
•
•
•
•
•
•
•

naudojimąsi nuorodomis, norint pasiekti mūsų paslaugas, ir naudotą IP adresą;
tinklalapius, kurių užklausos buvo pateiktos ir kurie buvo peržiūrėti;
laiką, praleistą naudojantis mūsų paslaugomis;
naudojantis mūsų mobiliosiomis svetainėmis ir programomis, techninė informaciją apie
naudotą įrenginį, pvz., ekrano dydį, slapukų palaikymą įrenginyje ir galimą vaizdų rodymą;
programos naudojimo duomenis;
kitą informaciją, renkamą naudojant slapukus, pikselių žymas ir kitas toliau aprašytas
technologijas;
demografinę ir kitą jūsų pateiktą informaciją, kuri neatskleidžia jūsų konkrečios tapatybės;
informaciją, sujungtą taip, kad ji nebeatskleistų jūsų konkrečios tapatybės.

Jūsų IP adresą kompiuteriui automatiškai priskiria interneto paslaugų tiekėjas. IP adresas gali būti
identifikuojamas ir registruojamas automatiškai mūsų serverio žurnalų failuose, kai naudotojas prisijungia
prie paslaugų, taip pat gali būti fiksuojamas apsilankymo laikas ir aplankyti puslapiai. IP adresų rinkimas
yra tipinė praktika, jis automatiškai vykdomas daugelio svetainių, programų ir kitų paslaugų. IP adresus
naudojame tokiais tikslais kaip naudojimosi dažnumo skaičiavimas, serverio problemų nustatymas ir
paslaugų administravimas. Taip pat iš jūsų IP adreso galime sužinoti apytikslę jūsų vietą (žr. toliau „Vieta“).
Galime naudoti ir atskleisti kitą informaciją bet kokiais tikslais, išskyrus atvejus, kai pagal taikytinus teisės
aktus privalome elgtis kitaip. Jei pagal taikytinus teisės aktus privalome kitą informaciją laikyti asmenine
informacija, ją galime naudoti ir atskleisti tikslais, taikomais asmeninei informacijai, kaip nurodyta šioje
politikoje.
Mes ir mūsų paslaugų teikėjai renkame kitą informaciją įvairiais būdais, kaip nurodyta toliau.
•

Iš naudojamos naršyklės ar įrenginio
o Tam tikra informacija, renkama daugumos naršyklių arba automatiškai naudojantis
įrenginiu, pvz., jūsų MAC adresas, kompiuterio tipas („Windows“ ar „Mac“), ekrano
skiriamoji geba, operacinės sistemos pavadinimas ir versija, įrenginio gamintojas ir
modelis, kalba, interneto naršyklės tipas ir versija, naudojamų paslaugų (pvz.,
programų) pavadinimas ir versija. Šią informaciją naudojame siekdami užtikrinti
tinkamą paslaugų veikimą.

•

Jums naudojantis programomis
o Kai atsisiunčiate ir naudojate programas, mes ir mūsų paslaugų teikėjai galime sekti
bei rinkti programos naudojimo duomenis, pvz., datą ir laiką, kai jūsų įrenginyje
programa pasiekia mūsų serverius, kokia informacija bei failai buvo atsisiųsti į
programą pagal įrenginio numerį.

•

Fizinės vietos informacija
o Mūsų paslaugose ir HTML formato el. laiškuose esama funkcijų, dėl kurių gali reikėti
rinkti skirtingų rūšių informaciją apie vietą (pvz., IP adresą, GPS koordinates arba
pašto kodą), šią informaciją konkrečiai jūsų pasirinktai funkcijai; funkcijų pavyzdžiai
pateikti toliau.
▪ Vietos nusipirkti ir laikyti ieškiklis. Kai kurios mūsų paslaugos leidžia jums
ieškoti artimiausios parduotuvės, kurioje siūlomas norimas „Stanley Black &
Decker“ produktas, arba pasidomėti, netoliese esančiose parduotuvėse yra
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tam tikrų mūsų prekių. Jei mobiliajame įrenginyje naudojatės viena iš mūsų
svetainių ar programų ir esate įjungę vietos nustatymo paslaugas, vietos
informacija gali būti renkama šioms funkcijoms, pvz., naudojant palydovo,
mobiliojo ryšio bokšto ar „WiFi“ signalus. Jei šiomis funkcijomis naudojatės
staliniame prietaise, galite pasirinkti, jog naršyklė pateiktų mums informaciją
apie vietą, remiantis IP adresu, kad galėtume atsakyti į jūsų prašymą, arba
jūsų gali būti paprašyta pateikti informaciją apie vietą. Stalinio prietaiso vietos
informacija gali priklausyti nuo naudojamos naršyklės ir to, kaip esate
prisijungę prie interneto. Keičiant mobiliojo įrenginio nuostatas galima
išjungti vietos nustatymo paslaugas, tai neleis mūsų svetainėms ir
programoms pasiekti tikslios mobiliojo įrenginio vietos informacijos.
Rekomenduojame peržiūrėti žinyną arba naudotojo vadovą, pateiktą su
įrenginiu.
El. paštas. Mūsų elektroniniuose laiškuose naudojamas jūsų IP adresas,
siekiant nustatyti pašto kodą ir jūsų buvimo vietą, kai atidarote el. laišką. Tai
leidžia pritaikyti turinį, pvz., pateikti netoliese esančių parduotuvių, kuriose
prekiaujama mūsų produktais, žemėlapį. Vietos informacija gali skirtis
priklausyti nuo to, kokiame įrenginyje atidarote mūsų elektroninius laiškus.
El. pašto programa gali suteikti galimybę neleisti atsisiųsti pikselių žymų ar
vaizdų iš mūsų siunčiamų el. laiškų, be to, tai neleis mūsų paslaugų teikėjui
pasiekti jūsų vietos informacijos. Taip pat galite atsisakyti mūsų el. laiškų
prenumeratos, kaip toliau aprašyta 6 skyriuje.
Įrenginiai ir paslaugos, suderinami su „Bluetooth®“ Šiame skyriuje kalbama
apie papildomai renkamą, naudojamą ir atskleidžiamą asmeninę informaciją,
susijusią su mūsų produktais ir susijusiomis paslaugomis, suderinamais su
„Bluetooth®“ (bendrai vadinama produktais ir paslaugomis, suderinamais su
„Bluetooth®“). Jei mobiliajame įrenginyje naudojatės produktais ir
paslaugomis, suderinamais su „Bluetooth®“, galime rinkti ir naudotis
mobiliojo įrenginio vietos nustatymo informaciją bei paslaugas ir
„Bluetooth®“ funkcijas, kad nustatytume mobiliojo įrenginio datą, laiką ir
vietą, kai šis įrenginys paskutinį kartą buvo registruoto, su „Bluetooth®“
suderinamo produkto „Bluetooth®“ diapazone. Tai daroma siekiant padėti
jums registruotą, su „Bluetooth®“ suderinamą produktą. Taip pat galime
rinkti jūsų registruoto, su „Bluetooth®“ suderinamo produkto vietos
informaciją, mums siunčiamą per kitų naudotojų mobiliuosius įrenginius, ir
kitų naudotojų registruotų, su „Bluetooth®“ suderinamų produktų vietos
informaciją, siunčiamą per jūsų mobilųjį įrenginį. („Bluetooth®“ yra
įregistruotas prekės ženklas, priklausantis „Bluetooth SIG, Inc.“, tokius
ženklus „Stanley Black & Decker“ naudoja pagal licenciją.) Šie duomenys
nebus renkami, jei neleisite paslaugoms pasiekti savo „Bluetooth®“
įrenginyje, pakeisite įrenginio nuostatas arba, kai kuriais atvejais, diegdami
programą, tačiau gali būti, kad negalėsime teikti visų paslaugų funkcijų.
Su rinkodaros partneriais taip pat galime dalytis informacija apie jūsų
įrenginio fizinę vietą, informacija apie jūsų peržiūrėtas reklamas ir kitą mūsų
renkamą informaciją, siekdami teikti jums labiau suasmenintą turinį ir ištirti
reklaminių kampanijų efektyvumą.
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Jei nesutinkate pateikti vietos informacijos arba išjungiate vietos nustatymo
paslaugas mobiliajame įrenginyje, galime prašyti neautomatiškai pasirinkti regioną,
kuriame esate, arba įvesti pašto kodą. Stalinio arba mobiliojo įrenginio nuostatos gali
leisti išjungti arba blokuoti vietos nustatymo paslaugas, dėl to teikiamos paslaugos
negalės pasiekti jūsų vietos informacijos. Rekomenduojame peržiūrėti pagalbos
informaciją arba naudotojo vadovą, pateiktą su įrenginiu ar naršykle. Jei
nusprendžiate neteikti šios informacijos, galite nematyti vietą atitinkančio turinio, o
mes ir (arba) mūsų rinkodaros partneriai galbūt negalėsime teikti suasmenintų
paslaugų ir turinio.

Slapukai
o Mes ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjai naudojame slapukus. Slapukai įrenginiui
priskiria unikalius atpažinimo duomenis, paprastai interneto naršyklė juos tiesiogiai
išsaugo jūsų įrenginyje.
o Informacija, kurią mes ir mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai renkame per slapukus,
pikselių žymas ir naudodami panašias technologijas, nurodyta toliau.
▪ Jūsų sąveika su mūsų paslaugomis ir reklama
▪ Naudojimosi mūsų paslaugomis laikas
▪ Peržiūrėtos prekės ir produktai, pirkinių krepšelyje atsidūrusios prekės,
informacija, ar perkate bent vieną šių prekių ar jas visas
▪ Patvirtinimas, kai atidarote mūsų el. laišką, įskaitant laiką, kai atidarote el.
laišką, ir informacija, ar spustelėjate el. laiške esančias nuorodas
▪ Svetainės, kuriose apsilankote po vienos iš mūsų svetainių
▪ Kalbos nustatymai
▪ Kitas duomenų srautas
o Mes ir mūsų paslaugų teikėjai naudojame slapukus šiais tikslais: saugumo sumetimais,
siekdami supaprastinti naršymą, efektyviau rodyti informaciją, suasmeninti
naudojimąsi, pritaikyti el. paštu siunčiamus rinkodaros pranešimus, atsižvelgiant į
naudojimąsi paslaugomis, nustatyti grįžtančius lankytojus, stebėti krepšelyje esančias
prekes ir teikti pritaikytas reklamas kitose svetainėse, kaip aprašyta toliau.
o Taip pat renkame statistinę informaciją apie paslaugų naudojimą, siekdami nuolat
tobulinti jų pateikimą bei funkcijas, tobulinti ir geriau tvarkyti verslą, suprasti, kaip
naudojamos paslaugos, nustatyti, kurios mūsų svetainių vietos lankomiausios ar
daugiausia naudojamos, stebėti svetainių lankytojų skaičių, lengviau spręsti
klausimus, susijusius su paslaugomis.
o Be to, slapukai leidžia pasirinkti, kurios iš mūsų reklamų ar pasiūlymų, kaip tikėtina,
jums patiks labiausiai, ir rodyti juos, kai naudojatės paslaugomis bei lankotės kitose
svetainėse. Taip pat galime naudoti slapukus ar kitas technologijas internetinėse
reklamose, kad stebėtume atsaką į savo skelbimus ir įvertintume reklamos
efektyvumą. Daugiau informacijos apie slapukus, pikselių žymas ir kitas panašias
technologijas rasite „5“ skirsnyje Kokia yra reklama pateikiama kitose svetainėse bei
įrenginiuose ir ką galite rinktis?.
o Mūsų sistemos gali neatpažinti kai kurių ar visų naršyklių antraščių „Nesekti“. Jei
nenorite, kad jūsų informacija būtų renkama, naudojant slapukus, dauguma naršyklių
leidžia automatiškai atsisakyti slapukų arba pasirinkti atsisakyti ar priimti tam tikros
svetainės konkretų slapuką (arba slapukus). Taip pat galite apsilankyti adresu
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Tačiau nepriėmus
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slapukų, gali būti nepatogu naudotis paslaugomis. Taip pat galite negauti su jūsų
interesais ar poreikiais susijusios reklamos ar kitų pasiūlymų.
Pikselių žymos ir kitos panašios technologijos
o Teikdami paslaugas taip pat galime naudoti pikselių žymas (jos dar vadinamos
žiniatinklio signalais, žiniatinklio rinkikliais ir aiškiaisiais GIF). Pikselio žyma yra beveik
nematomas pikselio dydžio grafinis vaizdas tinklalapyje arba el. laiške. Naudojame
šias technologijas, be kitų dalykų, siekdami stebėti paslaugų naudotojų veiksmus
(įskaitant el. laiškų gavėjus), įvertinti rinkodaros kampanijų sėkmę, nustatyti, kurios
svetainių vietos lankomiausios arba dažniausiai naudojamos, ir rinkti paslaugų
naudojimosi bei atsako dažnio statistiką.
Trečiųjų šalių analizė
o Naudojamės trečiųjų šalių analizės teikėjų paslaugomis, pvz., „Google® Analytics“, šie
teikėjai naudoja slapukus ir panašias technologijas, siekdami įvertinti srautą ir
naudojimosi tendencijas, padėti geriau suprasti, kaip naudojatės mūsų paslaugomis ir
su jomis sąveikaujate. Ši paslauga taip pat gali rinkti informaciją apie kitų svetainių,
programų ir internetinių išteklių naudojimą. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip
„Google“ naudoja duomenis, kai naudojatės mūsų paslaugomis, spauskite čia.
„Google“ paslaugų galite atsisakyti atsisiuntę „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės
plėtinį, kurį rasite https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Kita socialinių tinklų puslapių informacija
o Kaip ir anksčiau aprašyta naršymo informacija, socialinių tinklų svetainės, kuriose
turime savo socialinių tinklų puslapius, mums gali pateikti sujungtą informaciją bei
analizę apie socialinių tinklų puslapių lankytojus. Tai leidžia mums geriau suprasti ir
analizuoti naudotojų skaičiaus augimą, bendrąją demografinę naudotojų informaciją
ir sąveiką su turiniu mūsų socialinių tinklų puslapiuose.
„Adobe Flash“ technologijos naudojimas (įskaitant „Flash“ vietos bendrai naudojamus
objektus (toliau – „Flash LSO“)) ir kitos panašios technologijos
o Galime naudoti „Flash LSO“ ir kitas technologijas, be kitų dalykų, siekdami rinkti ir
saugoti informaciją apie naudojimąsi paslaugomis. Jei nenorite, kad „Flash LSO“ būtų
saugomi jūsų kompiuteryje, naudodamiesi įrankiais svetainės atmintinės nuostatų
skydelyje galite taip pakeisti „Flash“ leistuvo nuostatas, kad būtų blokuojamas „Flash
LSO“ saugojimas. Taip pat gali nueiti į visuotinės atmintinės nuostatų skydelį ir vykdyti
instrukcijas (jos gali paaiškinti, pavyzdžiui, kaip ištrinti esamus „Flash LSO“
(vadinamais informacija), kaip neleisti „Flash LSO“ įdiegti kompiuteryje be leidimo,
kaip blokuoti tuo metu atidaryto puslapio operatoriaus nepateiktus „Flash LSO“).
Atkreipkite dėmesį, kad „Flash“ leistuve neleidus naudoti „Flash LSO“ arba juos
apribojus gali susilpnėti ar suprastėti kai kurios „Flash“ programų funkcijos.
Naudojantis technologijomis surinktą kitą informaciją papildomai naudojame siekdami
nustatyti ir spręsti sunkumus, su kuriais susiduria lankytojai, norėdami pasiekti mūsų
paslaugas.

EEE: norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, naudojamus EEE svetainėje, peržiūrėkite
kiekvienos svetainės slapukų politiką.
5. Kokia yra reklama pateikiama kitose svetainėse bei įrenginiuose ir ką galite rinktis?
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Sudarome sutartis su trečiųjų šalių reklamos įmonėmis, siekdami pritaikyti jums kitose svetainėse ir
internetinėse paslaugose pateikiamą reklamą. Šios trečiųjų šalių reklamos įmonės pateikia, naudoja ar
pasitelkia technologijas, pvz., slapukų ir pikselių žymų, norėdamos gauti informacijos apie jūsų sąveiką su
mūsų paslaugomis. Ši informacija, kaip ir informacija, kurią įmonės gauna iš jūsų, kai pasiekiate kitas
svetaines bei internetines paslaugas ir jomis naudojatės bet kuriuose įrenginiuose, taip pat iš trečiųjų šalių
gaunama informacija padeda mums parinkti reklamą, kuri bus jums teikiama, ir vietą, kurioje ji bus
teikiama, atsižvelgiant į jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis ir kitomis svetainėmis, kuriose lankotės. Jos
taip pat naudoja šias technologijas ir informaciją, kurią renka apie jūsų veiklą internete, siekdamos jus
atpažinti, kai naudojatės skirtingais įrenginiais, pavyzdžiui, mobiliuoju telefonu ir nešiojamuoju
kompiuteriu.
Jei norite gauti informacijos apie atsisakymo programas, kuriose dalyvauja šios trečiųjų šalių reklamos
įmonės, sužinoti apie atsisakymo poveikį ir tai, kaip atsisakyti konkretaus įrenginio, kuriuo naudodamiesi
pasiekiate šią privatumo politiką, darbalaukio ir mobiliosiose naršyklėse, apsilankykite
http://optout.aboutads.info/#/ ir http://optout.networkadvertising.org/#/. Norėdami atsisakyti
mobiliosiose programose, galite atsisiųsti mobiliąją programą „AppChoices“ apsilankę
www.aboutads.info/appchoices.
Atkreipkite dėmesį, kad spustelėję šias svetaines, paliksite mūsų svetainę ir pereisite į kitą interneto
svetainę, kurioje galite pasirinkti nustatymus pagal tą atsisakymo programą. Taip pat galite spustelėti
nustatymų piktogramą, kuri gali būti rodoma kai kuriose mūsų reklamose, pateikiamose naudojant šias
technologijas.
6. Kokie jūsų pasirinkimai dėl to, kaip naudojame ir atskleidžiame jūsų asmeninę informaciją?
Suteikiame jums galimybę pasirinkti, kokią informaciją galime rinkti, kaip galime su jumis susisiekti, kaip
turime naudoti ir atskleisti jūsų informaciją.
a.
El. paštas. Galite atsisakyti mūsų rinkodaros el. laiškų, vykdydami gautame el. laiške pateiktas
instrukcijas. Tačiau net jei atsisakysite, vis tiek galite gauti ne rinkodaros el. laiškus, pavyzdžiui, užsakymo
/ išsiuntimo patvirtinimus, laiškus apie paslaugos pakeitimus, produktų registraciją bei atšaukimą ir
klientų aptarnavimo laiškus.
b.
Teksto žinutės / momentiniai pranešimai. Galite atsisakyti mūsų mobiliųjų teksto žinučių (pvz.,
SMS, MMS) ir kitų momentinių pranešimų (pvz., „WhatsApp“, „Facebook Messenger“) vadovaudamiesi
atsisakymo instrukcijomis, pateikiamomis su tokiais pranešimais, jei taikytina, arba susisiekę su mumis,
kaip nurodyta „16“ skirsnyje. Kaip galite susisiekti su „Stanley Black & Decker“?toliau.
d.
Rinkodara paštu. Jei nebenorite iš mūsų įprastu paštu gauti rinkodaros medžiagos, susisiekite su
mumis, kaip nurodyta „16“ skirsnyje Kaip galite susisiekti su „Stanley Black & Decker“?toliau, ir
praneškite, kad norite būti pašalinti iš „Stanley Black & Decker“ pašto adresų sąrašo, bei nurodykite
pašto adresą, kuris turėtų būti pašalintas.
e.
Slapukai. Galite nustatyti, kad jūsų žiniatinklio naršyklė praneštų, kai gaunate slapuką, arba
nepriimtų tam tikrų slapukų. Vis dėlto, jei nuspręsite nepriimti slapukų iš mūsų paslaugų, galbūt
negalėsite naudotis visomis mūsų paslaugų funkcijomis. Informacijos apie tai, kaip atsisakyti slapukų
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naudojimo internetinei naudotojų elgesiu pagrįstai reklamai, žr. „5“ skirsnyje. Kokia yra reklama
pateikiama kitose svetainėse bei įrenginiuose ir ką galite rinktis?.
f.
Kaip dalijamės jūsų asmenine informacija su filialais jų tiesioginės rinkodaros tikslais Jei
pageidaujate, kad nebesidalytume jūsų asmenine informacija su savo filialais jų tiesioginės rinkodaros
tikslais, galite to atsisakyti susisiekę su mumis, kaip nurodyta „16“ skirsnyje. Kaip galite susisiekti su
„Stanley Black & Decker“?toliau.
Stengsimės jūsų prašymą (-us) įvykdyti taip greitai, kaip tai pagrįstai įmanoma. Atkreipkite dėmesį, kad jei
atsisakysite iš mūsų gauti su rinkodara susijusius el. laiškus, vis tiek galime jums siųsti svarbius
administracinius pranešimus, kurių atsisakyti negalite.
7. Kaip „Stanley Black & Decker“ saugo jūsų asmeninę informaciją?
Taikome pagrįstas technines, administracines ir fizines priemones, skirtas mūsų turimai ar kontroliuojamai
asmeninei informacijai apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, keitimo ir atskleidimo.
Jei naudojatės viena iš mūsų paslaugų internetinėje parduotuvėje, savo internetinę parduotuvę sukūrėme
taip, kad ji priimtų užsakymus tik iš žiniatinklio naršyklių, leidžiančių ryšį palaikyti naudojant SSL
technologiją, kuri šifruoja informaciją, kol ji mums perduodama. Naršyklės, kurios neatitinka šio
reikalavimo, negalės naršyti mūsų paslaugų internetinės parduotuvės skiltyje.
Turėtumėte žinoti, kad ne visada įmanoma 100 proc. užtikrinti duomenų perdavimo ar laikymo saugumą.
Jei turite pagrindo manyti, kad jūsų sąveika su mumis nebėra saugi, nedelsdami apie tai praneškite
vadovaudamiesi nurodymais, pateiktais tolesniame „16“ skirsnyje Kaip galite susisiekti su „Stanley Black
& Decker“?.
8. Kaip galite pasiekti, keisti ar panaikinti savo asmeninę informaciją?
Jei norite pasiekti, atnaujinti, pataisyti, paslėpti, apriboti ar panaikinti mums anksčiau pateiktą asmeninę
informaciją, nesutikti su asmeninės informacijos tvarkymu arba jei pageidaujate gauti elektroninę savo
asmeninės informacijos kopiją, kad ją perduotumėte kitai bendrovei (tiek, kiek ši teisė į duomenų
perdavimą jums suteikiama pagal galiojančius teisės aktus), galite tai padaryti parašydami mums el. paštu
arba įprastu paštu, kaip nurodyta „16“ skirsnyje. Kaip galite susisiekti su „Stanley Black & Decker“?toliau.
Į jūsų prašymą reaguosime pagal galiojančius teisės aktus.
Savo prašyme aiškiai nurodykite, kokią asmeninę informaciją norite pakeisti, ar pageidaujate, kad
asmeninė informacija būtų paslėpta mūsų duomenų bazėje, arba praneškite, kaip turime apriboti
asmeninės informacijos naudojimą. Siekdami apsaugoti jus, galime įvykdyti tik prašymus dėl asmeninės
informacijos, susietos su konkrečiu el. pašto adresu, iš kurio siunčiate savo prašymą, be to, galime
paprašyti tam tikros asmeninės informacijos, kad patikrintume asmens, norinčio pasiekti asmeninės
informacijos įrašus, tapatybę. Stengsimės jūsų prašymą įvykdyti taip greitai, kaip tai pagrįstai įmanoma.
Atkreipkite dėmesį, kad mums gali tekti pasilikti tam tikrą informaciją apskaitos tikslais ir (arba) tam, kad
būtų užbaigti bet kokie sandoriai, kuriuos pradėjote prieš prašydami pakeisti ar panaikinti (pvz., kai
perkate arba norite pasinaudoti pasiūlymu, galbūt pateiktos asmeninės informacijos negalėsite pakeisti
arba panaikinti iki tokio pirkimo ar pasiūlymo galiojimo pabaigos).
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Jei gyvenate Kalifornijoje, esate jaunesnis nei 18 metų amžiaus ir užsiregistravote kaip paslaugų
naudotojas (-a), galite prašyti mūsų pašalinti turinį ar informaciją, kurią paskelbėte naudodamiesi
paslaugomis, tam tereikia parašyti mums pasinaudojus toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.
Atkreipkite dėmesį, kad jūsų prašymas neužtikrina visiško arba visapusiško turinio ar informacijos
pašalinimo, nes, pavyzdžiui, tam tikrą jūsų turinį galėjo pakartotinai paskelbti kitas naudotojas.
Taip pat galite pasiekti, atnaujinti ir ištaisyti tam tikros asmeninės informacijos netikslumus, naudodamiesi
tam tikrų paslaugų paskyra.
9. Trečiųjų šalių paslaugos
„Stanley Black & Decker“ suteikia licencijas, leidžiančias naudoti jos prekių ženklus nesusijusioms
trečiosioms šalims, kurios valdo svetaines nepriklausomai nuo „Stanley Black & Decker“. Ši privatumo
politika neapima jokių trečiųjų šalių (įskaitant bet kokią trečiąją šalį, valdančią bet kokią svetainę ar
paslaugą, kurioje pateikiama nuoroda į mūsų paslaugas, neišskiriant bet kokios trečiosios šalies svetainės
ar paslaugos, kurioje „Stanley Black & Decker“ pateikia savo socialinių tinklų puslapius) privatumo,
informacijos ar kitos praktikos. Kiekviena ši trečioji šalis turi atskirą ir nepriklausomą privatumo politiką,
kurią rekomenduojame atidžiai perskaityti. Nuorodos įtraukimas į paslaugas nereiškia, kad mes arba mūsų
filialai patvirtina atitinkamą svetainę ar paslaugą. Be to, neprisiimame atsakomybės už kitų organizacijų,
pavyzdžiui, „Facebook“, „Twitter“, „Google“ ar bet kurio kito programų kūrėjo, programų teikėjo,
socialinių tinklų platformos teikėjo, operacinės sistemos tiekėjo, belaidžio ryšio paslaugų teikėjo ar
įrenginio gamintojo, informacijos rinkimą, naudojimą, atskleidimą, saugumo politiką ar praktiką, kiek tai
susiję su bet kokia asmenine informacija, kurią atskleidžiate kitoms organizacijoms naudodami programas
arba savo socialinių tinklų puslapius.
10. Tarptautinis perdavimas
Jūsų asmeninė informacija gali būti saugoma ir apdorojama bet kurioje šalyje, kurioje turime įstaigų arba
samdome paslaugų teikėjus. Naudodamiesi paslaugomis suprantate, kad jūsų informacija bus
perduodama už jūsų gyvenamosios šalies ribų, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, kuriose gali galioti
duomenų apsaugos taisyklės, besiskiriančios nuo jūsų šalyje galiojančių taisyklių. Tam tikromis
aplinkybėmis teismai, teisėsaugos institucijos, reguliavimo agentūros ar saugumo institucijos kitose šalyse
gali turėti teisę pasiekti jūsų asmeninę informacija.
Jei esate EEE. Europos Komisija pripažįsta, kad kai kurios EEE nepriklausančios šalys užtikrina tinkamą
duomenų apsaugos lygį pagal EEE standartus (čia pateikiamas visas šių šalių sąrašas). Perduodami iš EEE į
šalis, kurių Europos Komisija nelaiko tinkamomis, taikome tinkamas priemones, pavyzdžiui, standartines
sutartines nuostatas, kurias Europos Komisija patvirtino siekdama apsaugoti jūsų asmeninę informaciją.
Šių standartinių sutartinių nuostatų kopiją galite gauti čia.
11. Laikymo laikotarpis
Asmeninę informaciją laikome tiek laiko, kiek reikalinga ar leidžiama atsižvelgiant į tikslą (-us), dėl kurio (ių) ji buvo gauta, ir laikydamiesi galiojančių įstatymų.
Laikymo laikotarpiams nustatyti naudojami šie kriterijai:
•
laikas, kai palaikome ryšį su jumis ir teikiame jums paslaugas (pvz., tol, kol turite pas mus
paskyrą arba naudojatės paslaugomis);
•
ar turime vykdyti teisinę prievolę (pvz., pagal tam tikrus teisės aktus turime tam tikrą
laikotarpį laikyti jūsų sandorių įrašus, kol juos galėsime panaikinti);

13.

•

ar laikyti patartina atsižvelgiant į mūsų teisinę padėtį (pvz., dėl taikomų apribojimų teisės aktų,
teismo procesų arba reguliavimo tyrimų).

Atkreipkite dėmesį, kad, jei atsisakysite mūsų rinkodaros pranešimų prenumeratos, pasiliksime jūsų el.
pašto adresą norėdami užtikrinti, kad ateityje nesiųstume jums rinkodaros el. laiškų.
12. Nepilnamečių naudojimasis paslaugomis
Paslaugos nėra skirtos asmenims iki aštuoniolikos (18) metų amžiaus, sąmoningai nerenkame asmeninės
informacijos iš jaunesnių nei 18 metų amžiaus asmenų.
13. Konfidenciali informacija
Prašome, kad naudodamiesi mūsų paslaugomis arba kitu būdu apskritai mums nesiųstumėte ir
neatskleistumėte jokios konfidencialios asmeninės informacijos (pvz., socialinio draudimo numerių,
informacijos apie rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religiją ar kitus įsitikinimus, sveikatą,
biometrinius ar genetinius duomenis, nusikaltimų istoriją arba narystę profesinėse sąjungose). Jei
nuspręsite mums pateikti tokią informaciją arba jei paprašysime jūsų tai padaryti tirdami skundą ar ginčą,
susijusį su paslaugomis, rinksime ir tvarkysime tokią informaciją laikydamiesi galiojančių teisės aktų.

14. Trečiųjų šalių teikiamos mokėjimo paslaugos
Galime naudoti trečiosios šalies teikiamą mokėjimo paslaugą, siekdami apdoroti mokėjimus, atliekamus
naudojantis paslaugomis. Jei norite mokėti naudodamiesi paslaugomis, asmeninę informaciją rinks tokia
trečioji šalis, o ne mes, ir bus taikoma trečiosios šalies privatumo politika, o ne ši privatumo politika.
Nekontroliuojame ir neatsakome už šios trečiosios šalies atliekamą asmeninės informacijos rinkimą,
naudojimą ir atskleidimą.
15. Ar ši privatumo politika pasikeis?
Bet kuriuo metu galime pakeisti šią privatumo politiką, todėl periodiškai ją peržiūrėkite. Pakeitimo metu
atnaujinsime privatumo politikos įsigaliojimo datą. Jei naudositės paslaugomis po pakeitimo, tai reikš, kad
sutinkate su pakeista privatumo politika.
16. Kaip galite susisiekti su „Stanley Black & Decker“?
Kilus klausimų ar susirūpinimui dėl mūsų privatumo politikos, pateikite šią formą privatumo politikos
valdytojui arba su privatumo politikos valdytoju susisiekite paštu, naudodami toliau pateiktą pašto adresą.
Stanley Black & Decker, Inc.
1000 Stanley Drive
New Britain, CT 06053
Attn.: Privacy Policy Manager
Mums siunčiamame elektroniniame arba paprastame laiške parašykite savo klausimą ar pateikite
prašymą, nurodykite SBD prekių ženklus bei paslaugas, susijusius su jūsų prašymu.
Kadangi el. laiškai ne visada saugūs, į mums siunčiamus el. laiškus neįtraukite kredito kortelės duomenų
ar kitos konfidencialios informacijos.
EEE skirta papildoma informacija
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EEE taip pat galite:
•
kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, atsakingą už jūsų šalį ar regioną, jei taikytina.
Duomenų apsaugos pareigūnų sąrašą rasite čia;
•
pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai savo šalyje, regione arba vietoje, kurioje įvyko
tariamas galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų pažeidimas. EEE duomenų apsaugos
institucijų sąrašas pateikiamas čia.
Įsigaliojimo data: _______________
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