Политика за приватност на Stanley Black & Decker
ПОСЛЕДНО АЖУРИРАЊЕ: 27 септември 2018
Домен. Оваа Политика за приватност се однесува на информациите што ги собира, користи и
открива компанијата Stanley Black & Decker, Inc. и нејзините подружници (под заедничко име
„Stanley Black & Decker“) во поврзаност со информациите што ги собираме:
• Преку нашите вебсајтови, микро-сајтови, мобилни сајтови под наша надлежност од кои
пристапувате до оваа Политика за приватност (или „Сајтови“),
• Преку нашите софтверски апликации достапни за користење на или преку компјутери и
мобилни уреди (или „Апликации“),
• Преку нашите страници на социјалните мрежи и апликациите што се под наша контрола
од кои имате пристап до оваа Политика за приватност (под заедничко име како наши
„Страници на социјални мрежи“),
• Преку HTML-форматирани имејл пораки што Ви ги праќаме кои водат до оваа Политика
за приватност,
• Кога не сте поврзани на интернет, односно офлајн, на пример, кога ги посетувате нашите
продавници или киосци, кога сте на некоја презентација или кога ќе поднесете нарачка
или барање за поддршка преку телефон.
На Сајтовите, Апликациите, Страниците на социјални мрежи и офлајн услугите заедно се
осврнуваме како „Услуги“.
Ве молиме имајте на ум дека оваа Политика за приватност не се однесува на ниедна информација
обработена од страна на Stanley Black & Decker кога е во улога на давател на услуги во име на некој
бизнис партнер или клиент, на пример, кога таквата странка ќе ни даде информации што се
однесуваат на нејзините клиенти или вработени. Stanley Black & Decker ќе ги обработи тие
информации во склад со упатствата од конкретниот бизнис партнер или клиент и според
соодветниот закон.
Во оваа Политика за приватност се одговорени следниве прашања:
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1. Кои лични информации во врска со Вас ги собира Stanley Black & Decker?
„Лични информации“ се информации кои Ве идентификуваат како поединец или се однесуваат
на информации со кои може да бидете идентификувани.
Ние и нашите даватели на услуги може да собираме и комбинираме лични информации за Вас од
разни извори, меѓу кои и:
• Преку Услугите, на пример, кога ќе се претплатите на некој билтен, маркетиншки
имејлови и други рекламни електронски пораки (на пр., за претстојни промоции, нови
производи итн.), ќе отворите сметка за пристап до Услугите (на пр., за да ги регистрирате
своите производи, да побарате поддршка, да учествувате во нашите наградни игри, да
се распрашате за гаранциите на производите), ќе купите нешто или преку нашите
Страници на социјалните мрежи.
• Од други извори. Добиваме Ваши лични информации од други извори, на пример:
o Бази на податоци достапни за јавноста, како што се LinkedIn или архиви на
локални трговски или индустриски здруженија.
o Заеднички трговски партнери, кога споделуваат информации со нас, вклучувајќи
и: приватни маркетиншки бази на податоци или бази на податоци за
анкети/прашалници.
o Ако го поврзете Вашиот профил на социјалните мрежи со Вашиот профил на
Услуги, со нас ќе споделите извесни лични информации од Вашиот профил на
социјалните мрежи, на пример, Вашето име, имејл адреса, фотографија, список
со контакти на социјалните мрежи и сите други информации кои може да бидат
достапни за нас кога ќе го поврзете Вашиот профил на социјалните мрежи со
Вашиот профил на Услуги, во зависност од тоа кои претпочитани вредности сте
ги избрале од поставките на Вашиот профил на социјалните мрежи или од
мислењата (на пр., „Лајковите“) што сте ги изнеле на нашите Страници за
социјални мрежи.
Главно ги собираме следниве видови лични информации:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Вашето име
Адреса
Имејл адреса
Датум на раѓање
Телефонски број
Број на мобилен телефон
Поштенски код и земја
Корисничко име и лозинка (поврзано со
Вашиот профил)
Купена стока, информации за нарачка и
детали за плаќање
Занимање или професија
Стручен степен и работно искуство

•
•
•
•
•

Демографски информации (на пример,
број на членови во домаќинството, земја
на живеење, возраст и пол)
Информации поврзани со анкети за тоа
колку сте задоволни од некои услуги,
барања од муштериите или прашалници
Навики на купување и други информации,
вклучувајќи и регистрација на купените
производи
Интереси и хобија
Информации за производи што ги
посакувате, Ви се допаѓаат или ги
поседувате
Информации од банка (на пр., за посебни
понуди – надомест, продолжување на
гаранцијата, награди или наградни игри)

На извесни Сајтови, Ви дозволуваме да го користите личниот профил на социјалните мрежи, на
сајтовите на социјалните мрежи („Личен профил на социјалните мрежи“), за да ни дадете лични
податоци кога учествувате во извесни карактеристики на нашите Сајтови. Во овие лични
информации може да спаѓа следново:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Вашето име и/или прекар
Сликата од профилот
Пол
Мрежи
Кориснички ИД
Список на пријатели и детали за
контактите
Јазик
Гласовни записи
Видеа и фотографии

Ден на раѓање
Образование
Работно искуство/Занимање
Адреса
Интереси/Хобија
„Лајкови“ или онлајн членство
Земја
Изнесени мислења (на пр., кога давате
одговор во врска со тоа како сте задоволни
со некој наш производ)

Исто така, веројатно ќе можеме да продолжиме да ги собираме овие информации од Вашиот личен
профил на социјалните мрежи доколку направите промени во информациите.
Мораме да ги собираме личните информации за да можеме да Ви ги пружиме побараните Услуги.
Може да одлучите да не ни дадете извесни информации што сме ги побарале, но тогаш можеби не
ќе можете да користите некои карактеристики од нашите Услуги или можеби не ќе можеме да Ви
ги пружиме Услугите.

3.

Ако ни откриете лични информации за други луѓе нам или на нашите даватели на услуги во врска
со Услугите, со тоа потврдувате дека имате овластување да го сторите тоа и да ни дозволите да ги
користиме тие информации во склад со оваа Политика за приватност.
2.

Како ги користиме личните информации што ги собираме за Вас?

Личните информации што ги собираме од Вас ни помагаат да го персонализираме Вашето искуство
со нас и нашата комуникација со Вас, а ни помага и постојано да го подобруваме Вашето искуство
со нашите Услуги. Ние и нашите даватели на услуги ги користиме собраните лични податоци за
следниве цели, вклучувајќи и:
•

За да се погрижиме за функционалноста на Услугите и за да ги исполниме Вашите барања,
меѓу кои и:
o Да отвориме и да обезбедиме пристап до Вашиот регистриран профил.
o Да одговориме на Вашите прашања и да ги исполниме Вашите барања, на пример,
кога контактирате со нас преку еден од нашите онлајн формулари за контакт или на
чет линиите.
o Да ја обработиме Вашата нарачка или други трансакции, како што се гаранција и
регистрација на производи, барања и други слични потрошувачки услуги.
o Да Ви испратиме административни информации, како што се промена во нашите
услови и политики.
o Да Ви овозможиме да праќате пораки до други лица доколку така одлучите.
Ќе бидеме вклучени во овие активности за да го одржуваме нашиот договор со Вас, и/или
за да преземеме чекори на Ваше барање пред да склучиме договор, и/или за да се држиме
за законските обврски.

•

Да го добивате нашиот билтен и/или други рекламни материјали и да овозможиме
полесно споделување.
o Да Ви испраќаме рекламни и маркетиншки имејлови, СМС-пораки и пошта со
информации за нашите услуги, нови производи и новости во врска со нашата
компанија.
o Да ја олесниме функционалноста на споделувањето што ќе одберете да го
користите.
o Да испраќаме списоци со желби или други имејлови во Ваше име.
Ова ќе го правиме со Ваша согласност.

•

Анализа на личните податоци за деловни извештаи и за да обезбедиме персонализирани
услуги.
o Подобро да Ве разбереме за да можеме да го персонализираме Вашето искуство
кога ги користите нашите Услуги и да Ви дадеме информации и/или понуди што се
во склад со Вашите интереси.
o Подобро да ги разбереме Вашите желби за да Ви доставиме содржини преку нашите
Услуги за кои сметаме дека ќе бидат важни и интересни за Вас.
o Да ги анализираме или да ги предвидиме желбите на нашите корисници со цел да
подготвиме целокупни извештаи за тоа како се користат нашите дигитални
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содржини и да правиме маркетиншки истражувања за да можеме да ги подобриме
нашите Услуги.
Ќе обезбедиме персонализирани услуги или со Ваша согласност или затоа што имаме
законски интереси.
•

Ви овозможуваме да учествувате во кладења, наградни игри или други промоции.
o Може да Ви понудиме да учествувате во кладења, наградни игри или други
промоции.
o Некои од овие промоции имаат дополнителни правила што содржат информации
за тоа како ќе ги користиме и откриваме Вашите лични информации.
Овие информации ги користиме за да се држиме за нашиот договор со Вас.

•

Комбинирање и/или анонимизирање на личните податоци.
o Може да ги комбинираме и/или анонимизираме личните податоци по што тие
повеќе нема да се сметаат за лични информации. Тоа го правиме за да создадеме
други податоци кои може да ги користиме или откриваме за која и да било цел.

•

Остварување на нашите деловни цели.
o На пример, за анализа на податоци со цел да ја подобриме ефикасноста на нашите
Услуги.
o За ревизии, за да потврдиме дека нашите внатрешни процеси функционираат како
што треба и се во склад со законските, регулаторните или договорените барања.
o За безбедност и за да се открие измама, на пример, да се утврдат и спречат сајбер
напади или обиди да се изврши кражба на идентитет.
o За подобрување и развој на нашите производи и услуги.
o За подобрување, усовршување или модифицирање на нашите тековни производи и
услуги.
o За да се идентификуваат корисничките трендови, на пример, да дознаеме кои
делови од нашите Услуги се најинтересни за корисниците.
o За да се олесни откажување.
o За обработка на молби за работа.
o За да се одреди ефикасноста на нашите промотивни кампањи што ќе ни помогне да
ги приспособиме кампањите според потребите и интересите на нашите корисници.
o За функционирање и проширување на нашите бизнис активности, на пример, да
увидиме кои делови од нашите Услуги се најпривлечни за нашите корисници што ќе
ни помогне да го насочиме нашето внимание на тоа да ги задоволиме интересите
на нашите корисници.
Се вклучуваме во овие активности за да го исполниме нашиот договор со Вас, да се држиме
за законските обврски и/или затоа што имаме законски интерес.

Ако се претплатите на нашиот имејл список, може да ги користиме услугите што ги нудат платформи на
трета страна (како што се социјалните мрежи и други вебсајтови) за да Ви понудиме таргетирани
реклами на таквите платформи Вам и на други, а за таа цел може да му дадеме хаширана верзија од
Вашата имејл адреса или други информации на давателот на платформата. За да одбиете Вашите
5.

информации да се користат за вакви цели, Ве молиме контактирајте со нас како што е наведено на „16.
Како можете да стапите во контакт со Stanley Black & Decker?“ подолу.
3. Дали Stanley Black & Decker ги споделува Вашите лични информации со трета страна?
Може да ги споделиме Вашите лични информации со:
•

Нашите подружници за целите кои се опишани во оваа Политика за приватност.
o Список со нашите подружници и нивните локации можете да најдете тука.
o За информациите што ги собира нашата јапонска подружница и кои колективно
се користат со Stanley Black & Decker, Inc., Stanley Black and Decker е странката
одговорна за управување со личните информации што се користат колективно.

•

Нашите даватели на услуги од трета страна, вклучувајќи ги и дистрибутерите
и претставниците на продавачите, кои извршуваат задачи во наше име, како што е:
o Да се олесни Вашата зделка, исполнување на нарачката и обработката на плаќањето
o Помош при сервисирање на нашите производи
o Регистрирање на производите
o Да се одговори на прашања и да се дадат информации за производите
o Да добиете помош за да замените производи и други задачи на службата за
корисници
o Да се овозможи и да се подобри нашата комуникација со Вас
o Да се даде одговор на прашања во врска со нашите инвеститори
o Да се овозможи веб хостинг, анализа на податоци, информации за технологии и да
се обезбеди соодветната инфраструктура
o Рекламирање и аналитички услуги
o Праќање имејл
o Ревизија на сметки
o Да добиете известување доколку сте победиле на некоја наградна игра или конкурс
што сме го организирале и да Ви ја доставиме наградата
o Да се спроведе анкета или прашалник во врска со тоа како се задоволни нашите
клиенти
o Да дадеме одговор на поплаки или барања за право на производ (за продолжување
на гаранција, повреди, штети итн.)
o Други услуги
За да дознаете повеќе во врска со начинот на кој нашите даватели на услуги од трета страна
ракуваат со Вашите лични информации, контактирајте со нас како што е наведено подолу.

•

На сопствениците на наша лиценца и франшиза за да ги користат во врска со маркетинг,
дистрибуција, рекламирање и сервисирање на нашите производи што ги продаваат под
лиценца.

•

На нашите бизнис партнери од трета страна, кои може да Ве контактираат во врска со
нивните производи или услуги за кои би можеле да бидете заинтересирани, во склад со
Вашите одлуки.

•

Со користење на Услугите, можете да одлучите да откриете лични иформации:
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o

o

На огласни табли, јавни соби за муабетење (чет-румс), профил страници, блогови,
панели за истражување и заедници, анкети и други услуги на кои можете да
постирате информации и содржини (вклучувајќи ги, без ограничување, нашите
Страници на социјалните мрежи). Имајте на ум дека сите информации што ќе ги
постирате или откриете преку овие услуги ќе станат јавни и може да бидат достапни
за други корисници и за широката јавност.
Преку она што го споделувате на социјалните мрежи. Кога ќе го поврзете Вашиот
профил на Услугите со Вашиот профил на социјалните мрежи, споделувате
информации со Вашите пријатели на профилот на социјалната мрежа, со други
корисници и со провајдерот на профилот на социјалната мрежа. На тој начин, нè
овластувате да го поедноставиме ова споделување на информации и сте свесни
дека споделените информации ќе се користат во склад со политиката за приватност
на провајдерот на социјалните мрежи.

Други начини на користење и откривање на личните информации
Исто така, ги користиме и ги откриваме Вашите лични информации доколку е потребно или
соодветно, особено кога имаме законска обврска или интерес да го сториме тоа:
• За да го почитуваме законот.
o Во ова може да спаѓаат закони надвор од земјата каде што живеете.
• За да одговориме на барања од јавните и државните власти.
o Во ова може да спаѓаат закони и власти надвор од земјата каде што живеете.
• За да соработуваме со органите на власта.
o На пример, кога почитуваме барања или наредби од органите на власта.
• Од други законски причини, меѓу кои:
o Да ги заштитиме нашите права, имот или безбедност, како и на нашите корисници,
Вашите и на други.
Имаме законски интерес да откриеме или префрлиме на трета страна дел од или сите лични
информации што сме ги собрале за Вас доколку дојде до тоа Stanley Black & Decker да се спои или
да биде стекната, или вклучена во корпорациска реорганизација, заеднички потфат, задача,
продажба или трансфер или друга дислокација на целокупниот или дел од нашиот бизнис, имот
или акции (вклучувајќи и банкрот или слични постапки.) На пример, трета страна може да биде
некој ентитет што ја стекнал и неговите советници.
4. Кои други информации за Вас ги собира Stanley Black & Decker?
„Други информации“ се сите информации што не го откриваат конкретно Вашиот идентитет или не
може директно да се поврзат со некоја конкретна личност. Во други информации спаѓа:
• Видот и верзијата на пребарувач
• Оперативниот систем
• ИП адресата (видете подолу за повеќе информации)
• Интернет провајдерот што се користи за да се добие пристап до нашите Услуги
• Користените линкови за да дојдете до нашите Услуги и ИП адресата преку која сте дошле
• Побараните и прегледаните веб-страници
• Времето што сте го поминале на нашите Услуги
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За нашите мобилни вебсајтови и апликации, технички информации за уредот што се
користи, како што е големина на екран, дека уредот поддржува колачиња и како ќе се
појавуваат сликите
Податоци за користење на апликации
Други информации собрани преку колачиња, пиксел тагови и други технологии опишани
подолу
Демографски и други информации што сте ги дале, но не го откриваат Вашиот идентитет
Информации што биле комбинирани на начин кој повеќе не го открива Вашиот
идентитет

Вашата ИП адреса автоматски е доделена на Вашиот компјутер од страна на Вашиот Интернет
провајдер. Една ИП адреса може да биде идентификувана и автоматски пријавена во фајловите од
дневникот на нашиот сервер секојпат кога некој корисник ќе пристапи до Услугите, а ќе бидат
забележани и времето и страниците што биле посетени. Собирањето на ИП адреси е стандардна
практика која автоматски ја прават многу вебсајтови, апликации и други услуги. ИП адресите ги
користиме за пресметување на нивото на искористеност, за дијагностицирање на проблеми во
серверот, за управување со серверот и др. Исто така, може да ја добиеме Вашата приближна
локација од Вашата ИП адреса (видете под „Локација“ подолу).
Може да користиме и да откриеме други информации за која и да било друга цел, освен кога од
нас се бара спротивно според релевантниот закон. Ако од нас се бара да ги третираме другите
информации како лични информации според релевантниот закон, мораме да ги користиме и да ги
откриеме за целта за која ги користиме и откриваме личните информации како што е наведено во
оваа Политика.
Ние и нашите даватели на услуги собираме други информации на разни начини, меѓу кои и:
•

Преку Вашиот пребарувач или уред:
o Извесни информации се собираат од повеќето пребарувачи или автоматски
преку Вашиот уред, како што е Вашата Media Access Control (MAC) адреса, вид на
компјутер (Windows или Mac), резолуција на екранот, име и верзија на
оперативниот систем, модел и производител на уредот, јазик, вид и верзија на
интернет пребарувачот и име и верзија на Услугите (на пр., апликациите) што ги
користите. Овие информации ги користиме за да се погрижиме Услугите да
функционираат исправно.

•

Кога ги користите апликациите
o Кога преземате и користите апликации, ние и нашите даватели на услуги
можеме да следиме и собираме податоци за користењето на апликациите, како
што се датумот и времето кога апликацијата на Вашиот уред ќе влезе во нашите
сервери и кои информации и фајлови биле преземени на апликациите на темел
на бројот на Вашиот уред.

•

Информации за физичката локација
o Нашите Услуги и HTML-форматираните имејлови содржат некои карактеристики
за кои може да биде потребно да се соберат разни видови на информации за
локацијата (како што се ИП адреса, GPS координати или поштенски код) кои
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потоа ги користиме за конкретните карактеристики што сте ги избрале, како што
се:
▪ Каде да купувате и Локатор на продавници. Некои наши услуги Ви
овозможуваат да ја најдете најблиската продавница што нуди производи
на Stanley Black & Decker кои Ви се потребни и да дознаете дали таквите
блиски продавници имаат резерва од одредени наши производи. Ако
влезете на некој од нашите Сајтови или Апликации преку мобилен уред
и имате активирано услуги за барање на локација, од овие
карактеристики може да се соберат информации за локацијата преку
користење сателит, мобилна мрежа или WiFi сигнали. Ако дојдете до
овие карактеристики преку компјутер, можете да одберете Вашиот
пребарувач на Ваше барање да ни даде информации за Вашата локација
на темел на Вашата ИП адреса или може да бидете замолени да ни
дадете информации за Вашата локација. Деталите за информациите за
локацијата на компјутерот може да се разликуват во зависност од
пребарувачот што го користите и од тоа како сте поврзани на интернет.
Поставките на Вашиот мобилен уред може да Ви овозможат да ги
исклучите услугите за локација, со што нашите Услуги и Апликации ќе
немаат точни информации за локацијата на Вашиот мобилен уред. Ви
препорачуваме да го разгледате упатството за Вашиот уред.
▪ Имејл. Нашите имејлови ја користат Вашата ИП адреса за да го одредат
поштенскиот код каде што се наоѓате во моментот кога ќе го отворите
имејлот. Тоа ни помага да ја приспособиме содржината на Вас, на
пример, карта за блиските продавници каде што има наши производи.
Прецизноста на локацијата може да варира во зависност од уредот преку
кој ги отворате нашите имејлови. Вашата имејл програма може да Ви
допушта да спречите да се преземаат пиксел тагови или слики во
имејловите што ги добивате, со што и нашиот давател на услуга не ќе
може да добие информации за Вашата локација. Исто така, можете да ја
откажете претплатата да добивате имелјови од нас, како што е опишано
во Дел 6 подолу.
▪ Производи и услуги овозможени преку Bluetooth®. Овој дел се однесува
на дополнителни лични иформации кои може да се собираат, користат и
откриваат поврзано со нашите производи овозможени преку Bluetooth®
и поврзаните Услуги (или нашите „Производи и услуги овозможени
преку Bluetooth®“). Ако преку мобилен уред влезете на нашите
Производи и услуги овозможени преку Bluetooth®, може да ги собереме
и користиме услугите за локација на Вашиот мобилен уред и
способностите на Bluetooth® за да ги дознаеме датумот, времето и
локацијата на Вашиот мобилен уред кога последен пат бил во домен на
Bluetooth® на регистриран Производ овозможен преку Bluetooth®. Ова
се прави со цел да Ви помогнеме да најдете регистриран Производ
овозможен преку Bluetooth®. Исто така, може да собираме информации
за локацијата за Вашиот регистриран Производ овозможен преку
Bluetooth® што ни е испратен преку мобилни уреди на други корисници
и информации за регистрираните производи овозможени преку
Bluetooth® на други корисници што ни се испратени преку Вашиот
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мобилен уред. (Bluetooth® е регистриран заштитен знак во сопственост
на Bluetooth SIG, Inc., а Stanley Black & Decker има лиценца за негово
користење). Може да избегнете да се собираат вакви податоци така што
ќе ги оневозможите Услугите да влезат на Bluetooth® на Вашиот уред
преку поставките на уредот или, во некои случаи, кога ќе ја инсталирате
апликацијата, но тогаш не ќе можеме да Ви ги пружиме сите
карактеристики на Услугите.
Исто така, може да ја споделиме физичката локација на Вашиот уред,
како и информациите за рекламите што сте ги виделе и другите
информации што сме ги собрале, со нашите маркетинг партнери за да
можат да Ви обезбедат повеќе персонализирани содржини и за да ја
проучат ефикасноста на рекламните кампањи.

Ако не се согласувате да дадете информации за локацијата или ги онеспособите
услугите темелени на локација на Вашиот мобилен уред, може да Ве замолиме
рачно да го изберете регионот каде што се наоѓате или да го внесете Вашиот
поштенски код. Можеби преку поставките на Вашиот компјутер или мобилен
уред ќе можете да ги исклучите или блокирате услугите темелени на локација,
со што ќе ги спречите нашите Услуги да имаат пристап до информации за Вашата
локација. Ви препорачуваме да го разгледате упатството за Вашиот уред или
пребарувач. Ако одлучите да не ги дадете овие информации, можеби нема да
ги добиете содржините специфични за Вашата локација, а ние и/или нашите
маркетинг партнери не ќе можеме да Ви ги дадеме релевантните
персонализирани услуги и содржини.

Колачиња
o Ние и нашите даватели на услуги од трета страна користиме „колачиња“.
Колачињата му доделуваат уникатна идентификација на Вашиот уред и обично
Вашиот веб пребарувач ги складира директно на Вашиот уред.
o Во информациите што ние и нашите даватели на услуги од трета страна ги
собираме преку колачиња, пиксел тагови и слични технологии спаѓаат:
▪ Вашата интеракција со нашите Услуги и со нашите реклами
▪ Времето кога ги посетувате нашите Услуги
▪ Предметите и производите што сте ги пребарувале, производите што сте
ги ставиле во кошничка и дали ќе купите некои или сите тие предмети
▪ Потврда кога ќе отворите имејл од нас, вклучувајќи го и времето кога сте
го отвориле и дали сте кликнале на некој од линковите во имејлот
▪ Сајтовите што ќе ги посетите откако сте посетиле некој од нашите Сајтови
▪ Јазични претпочитани вредности
▪ Други податоци за сообраќај
o Ние и нашите даватели на услуги користиме колачиња за: безбедносни цели, да
се олесни навигацијата, да се покажуваат информациите поефикасно и да го
персонализираме Вашето искуство, да го приспособиме имејл маркетингот на
темел на Вашето користење на Услугите, да одредиме кој нè посетува повторно,
да следиме кои предмети се во Вашата кошничка и да нудиме приспособени
реклами на други сајтови, како што е опишано подолу.
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Исто така, собираме статистички информации за користењето на Услугите со цел
континуирано да го подобруваме нивниот дизајн и функционалност, да го
усовршуваме и подобро да го вршиме бизнисот, да разбереме како се користат
Услугите, да процениме кои делови од нашите Сајтови се најмногу посетувани
или користени, да го следиме бројот на посетители на нашите Сајтови и како
помош при решавањето на прашањата во врска со Услугите.
o Освен тоа, колачињата ни помагаат да избереме кои од нашите реклами или
понуди би биле најпривлечни за Вас и да ги прикажеме додека сте на Услугите
и на други сајтови. Колачиња или други технологии може да користиме и при
онлајн рекламирање за да ги следиме реакциите на нашите реклами и да ја
процениме ефикасноста на нашето рекламирање. Дополнителни информации
за користењето на колачиња, пиксел тагови и други слични технологии за
рекламирање има под „5“). Како се ставаат нашите реклами на други вебсајтови
и уреди, и каков избор имате?
o Нашите системи може да не ги препознаваат заглавјата „Не следи“ од некои или
од сите пребарувачи. Ако не сакате информациите да се собираат преку
користењето колачиња, повеќето пребарувачи Ви овозможуваат автоматски да
ги одбиете колачињата или Ви даваат избор да одбиете или прифатите
конкретно колаче (или колачиња) од конкретен вебсајт. Би можеле да одите и
на http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Меѓутоа, ако не ги
прифатите колачињата, може да имате некои непријатности при користењето на
Услугите. Исто така, може нема да добивате рекламни или други понуди од нас
кои се важни за Вашите интереси и потреби.
Пиксел тагови и други слични технологии
o Може да користиме и пиксел тагови (познати и како веб-ознаки, веб-бубачки и
јасни гифови) кога ги нудиме Услугите. Пиксел таг е речиси невидлива графичка
слика со големина на пиксел на некоја вебстраница или на некоја имејл порака.
Меѓу другото, овие технологии ги користиме за да ги следиме дејствата на
корисниците на Услугите (вклучувајќи ги и примателите на имејл), да го
процениме успехот на нашите маркетиншки кампањи, да процениме кои
делови од нашите Сајтови се најчесто посетувани или користени и да добиеме
статистички податоци за користењето на Услугите и за стапките на реагирање.
Аналитика од трета страна
o Користиме даватели на аналитика од трета страна, како што е Google® Analytics,
кој користи колачиња и слични технологии за да се мери сообраќајот и
корисничките трендови, и за да ни помогне подобро да разбереме како ги
користите нашите Услуги и Вашата интеракција со нас. Оваа услуга може да
собира информации и во врска со користењето на други вебсајтови и онлајн
ресурси. За да дознаете повеќе како Google ги користи податоците кога ги
користите нашите Услуги, кликнете овде, и одбијте ги практиките на Google со
преземање на Google Analytics додатокот на пребарувачот за одбивање,
достапен овде. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
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Други информации од Страници на социјални мрежи
o Слично на навигациските информации опишани погоре, сајтовите на
социјалните мрежи каде што ги имаме нашите Страници на социјални мрежи
може да ни дадат комбинирани информации и анализа во врска со посетителите
на нашите Страници на социјални мрежи. Ова ни овозможува подобро да го
разбереме и да го анализираме порастот во корисници, општите демографски
информации за корисниците на нашите Страници на социјални мрежи и нивната
интеракција со содржините на нив.
Користење на Adobe Flash технологија (вклучувајќи и Flash Local Shared Object („Flash
LSO“)) и други слични технологии
o Може да користиме Flash LSO и други технологии, меѓу другото, и за да собираме
и складираме информации за Вашето користење на Услугите. Ако не сакате на
Вашиот компјутер да се складираат Flash LSO, можете да ги прилагодите
поставките на Вашиот Flash плеер да го блокира складирањето на Flash LSO со
помош на алатките што ги има во Панелот на поставки на складирање на
вебсајтот. Можете да одите и на Панелот за глобални поставки на складирање и
да ги следите упатствата (кои, на пример, можеби објаснуваат како да
избришете постоечки Flash LSO (наречени „информации“), како да спречите
Flash LSO да бидат ставени на Вашиот компјутер без да Ве прашаат и како да
блокирате Flash LSO кои не се доставени од операторот на страницата на која сте
во моментот). Имајте на ум дека, ако го подесите Flash плеерот да го спречи или
ограничи прифаќањето на Flash LSO, може да се намали или попречи
функционалноста на некои Flash апликации.
Другите информации добиени преку технологијата ги користиме и за да
идентификуваме и решиме проблеми на кои може да наидат посетителите кога
пристапуваат на Услугите.

За Европската економска зона (ЕЕЗ): повеќе информации за колачињата што се користат на
вебсајтовите во ЕЕЗ има на нашата политика за колачиња на секој вебсајт.
5. Како се ставаат нашите реклами на други вебсајтови и уреди, и каков избор имате?
Контактираме со рекламни компании од трета страна кои го приспособуваат онлајн рекламирањето
да биде упатено до Вас на други вебсајтови и онлајн услуги. Овие рекламни компании од трета
страна ставаат, користат или се потпираат на технологија, како што се колачињата и пиксел таговите,
за да добијат информации за Вашата интеракција со нашите Услуги. Овие информации, како и
информациите што компаниите ги добиваат при Вашиот пристап и користење на други вебсајтови
или онлајн услуги на кој и да било од Вашите уреди, и информациите добиени од трета страна, ни
помагаат да избереме каков рекламен материјал да Ви пратиме и каде, на темел на Вашето
искуство на нашите Услуги и другите сајтови што ги посетувате. Тие ги користат овие технологии,
заедно со информациите што ги собираат за Вашето користење на интернет за да Ве препознаат
преку уредите што ги користите, како што е мобилен телефон и лаптоп.
За да дознаете повеќе за програмите за одбивање во кои учествуваат овие рекламни компании од
трета страна, за ефектите од одбивањето и за тоа како да одбиете преку компјутерски и мобилни
пребарувачи на конкретниот уред преку кој пристапувате на оваа Политика за приватност, одете на
http://optout.aboutads.info/#/ и http://optout.networkadvertising.org/#/. Можете да ја преземете
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апликацијата AppChoices на www.aboutads.info/appchoices за да одбиете преку мобилни
апликации.
Имајте на ум дека, кога ќе кликнете на овие вебсајтови, ќе излезете од нашиот Сајт за друг онлајн
сајт каде што можете да ги наведете своите претпочитани вредности во таа програма за одбивање.
Можете да кликнете и на претпочитаната икона која може да се појави на некои од нашите реклами
што ги нудиме преку овие технологии.
6. Каков избор имате во поглед на тоа како ги користиме и откриваме Вашите лични
информации?
Ви овозможуваме да бирате кои информации ќе ги собираме, како ќе комуницираме со Вас и како
ќе ги користиме и откриваме Вашите информации.
а)
Имејл: Можете да ги одбиете нашите маркетиншки имејлови така што ќе ги следите
упатствата наведени во имејлот што сте го добиле. Меѓутоа, дури и ако одбиете, сè уште може да
добивате немаркетиншки имејлови, како што се потврда за нарачка/достава, промени во
услугите, регистрација на производи, откажување на производи или комуникација со службата за
односи со клиенти.
б)
Инстант пораки/IM: Може да одбиете да добивате од нас мобилни инстант пораки (на пр.,
SMS, MMS) и други инстант пораки (на пр., WhatsApp, Facebook Messenger) така што ќе ги следите
упатствата за одбивање кои се во склоп на таквите пораки, ако е применливо, или така што ќе
контактирате со нас како што е наведено во „16. Како можете да стапите во контакт со Stanley
Black & Decker?“ подолу.
г)
Маркетинг по пошта: Ако повеќе не сакате да добивате рекламни материјали од нас по
пошта, контактирајте со нас како што е наведено во „16. Како можете да стапите во контакт со
Stanley Black & Decker?“ подолу, и кажете ни дека сакате да бидете тргнати од поштенскиот список
на Stanley Black & Decker, вклучително и поштенската адреса што сакате да биде избришана.
д)
Колачиња: Може да го подесите својот веб-пребарувач да Ве извести кога ќе добиете колаче
или да не прифати извесни колачиња. Меѓутоа, ако одлучите да не прифаќате колачиња од
нашите Услуги, веројатно не ќе можете да ги користите сите карактеристики на нашите Услуги. За
да дознаете како да го одбиете користењето на колачиња за онлајн рекламирање, видете „5. Како
се ставаат нашите реклами на други вебсајтови и уреди, и каков избор имате?“).
ѓ)
Кога ги споделуваме Вашите лични информации со подружниците за нивни директни
маркетиншки цели: Доколку сакате повеќе да не ги споделуваме континуирано Вашите лични
информации со нашите подружници за нивни директни маркетиншки цели, можете да одбиете
така што ќе контактирате со нас како што е наведено во „16. Како можете да стапите во контакт
со Stanley Black & Decker?“ подолу.
Ќе се потрудиме да го испочитуваме Вашето барање во најбрз можен рок. Имајте на ум дека, ако
одбиете да добивате рекламни имејлови од нас, можеби и понатаму ќе Ви праќаме важни
административни пораки кои не можете да ги одбиете.
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7. Како Stanley Black & Decker се грижи за безбедноста на Вашите лични информации?
Имаме преземено разумни технички, административни и физички мерки за да ги заштитиме
личните информации што ни се доверени или над кои имаме контрола од неовластен пристап,
користење, модифицирање и откривање.
Ако користите некоја од нашите Услуги со онлајн продавница, нашата онлајн продавница е така
дизајнирана што прифаќа нарачки само од веб-пребарувачи кои дозволуваат комуникација преку
Secure Socket Layer (SSL) технологија, кој ги шифрира Вашите информации додека се пренесуваат до
нас. На пребарувачите што не го задоволуваат ова барање нема да им биде дозволена навигација
низ делот за онлајн продавница од нашите Услуги.
Имајте на ум дека не е секогаш можна 100% безбедност при пренос или складирање на податоците.
Ако имате причина да верувате дека нашата интеракција со Вас повеќе не е безбедна, веднаш
известете нè, како што е наведено во делот „16. Како можете да стапите во контакт со Stanley Black
& Decker?“ подолу.
8. Како можете да имате пристап до Вашите лични информации, да ги менувате или да ги
бришете?
Ако сакате да побарате пристап, ажурирање, исправка, укинување, ограничување или бришење на
личните информации што претходно сте ни ги дале, ако имате приговор на обработката на личните
информации или ако сакате да побарате електронска копија на Вашите лични информации со цел
да ги префрлите на друга компанија (ако ова право за пренос на податоци Ви е загарантирано со
закон), пратете ни имејл или пишете ни како што е наведено во делот „16. Како можете да стапите
во контакт со Stanley Black & Decker?“ подолу. Ќе одговориме на Вашето барање во склад со
релевантниот закон.
Во барањето, јасно наведете кои лични податоци сакате да бидат сменети, дали сакате Вашите
лични податоци да бидат укинати од нашата база на податоци или, во спротивно, известете нè какви
ограничувања би сакале да ставиме на користењето на Вашите лични податоци. За Ваша заштита,
можеме да ги имплементираме само барањата кои се однесуваат на личните информации
поврзани со конкретната имејл адреса што ја користите за да ни го испратите Вашето барање, и
може да побараме извесни лични информации за да се потврди идентитетот на лицето што бара
пристап до записите од своите лични информации. Ќе се потрудиме да го испочитуваме Вашето
барање во најбрз можен рок.
Имајте на ум дека можеби ќе треба да задржиме извесни информации за нашата архива и/или за
да ги комплетираме трансакциите што сте ги почнале пред барањето за промена или бришење (на
пр., кога ќе купите нешто или учествувате во некоја промоција, можеби не ќе можете да ги смените
или избришете личните информации што сте ги дале додека не заврши зделката за купување или
промоцијата.)
Ако сте жител на Калифорнија и немате 18 години, а сте регистриран корисник на Услугите, може
да побарате од нас да отстраниме содржини или информации што сте ги постирале на Услугите така
што ќе ни пишете на контакт-информациите дадени подолу. Имајте на ум дека Вашето барање не
значи целосно или севкупно отстранување на содржините или информациите, бидејќи, на пример,
некои од Вашите содржини може повторно да бидат постирани од друг корисник.
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Исто така, можете да добиете пристап, да ажурирате и да исправите неправилности во некои лични
информации преку Вашиот профил за извесни Услуги.
9. Услуги од трета страна
Stanley Black & Decker го лиценцира користењето на своите заштитни знаци на неповрзани трети
страни кои управуваат со вебсајтови независно од Stanley Black & Decker. Оваа Политика за
приватност не ги опфаќа приватноста, информациите или другите практики на која и да било трета
страна, вклучувајќи ја и секоја трета страна што управува со некој вебсајт или услуга на кои упатуваат
Услугите, вклучувајќи ги и вебсајтовите и услугите од трета страна на кои Stanley Black & Decker ги
одржуваат своите Страници на социјални мрежи. Овие трети страни имаат посебни и независни
политики за приватност кои Ви препорачуваме внимателно да ги прочитате. Тоа што на Услугите е
вклучен некој линк не значи дека ние или нашите подружници го промовираме сајтот до кој упатува
линкот. Освен тоа, не сме одговорни за информациите што се собираат или откриваат и
безбедносните политики или практики на други организации, како што се Facebook, Twitter, Google
или кој и да било друг развивач на апликации, провајдер на апликации, провајдер на платформа за
социјални мрежи, провајдер на оперативен систем, проварјдер на безжични услуги или
производител на уреди, вклучувајќи ги и сите лични информации што Вие им ги откривате на други
организации преку или во поврзаност со Апликациите или нашите Страници на социјалните мрежи.
10. Трансфер во друга држава
Вашите лични информации може да бидат складирани и обработени во секоја земја каде што
имаме објекти или во која најмуваме провајдери на услуги, и со користење на Услугите знаете дека
Вашите информации ќе бидат пренесени во други земји, вклучувајќи ги и САД, каде што законите
за заштита на податоци може да се разликуваат од законите во Вашата земја. Во извесни околности,
судовите, органите на власта, регулаторните агенции или безбедносните сили во тие земји може да
имаат право на пристап до Вашите лични информации.
Доколку живеете во ЕЕЗ: За некои земји што не се во ЕЕЗ, Европската комисија смета дека имаат
адекватно ниво на заштита на податоците кое е во склад со стандардите на ЕЕЗ (целосен список со
тие земји е достапен тука). За трансфер од ЕЕЗ во земји за кои Европската комисија смета дека не
се адекватни, имаме преземено соодветни мерки за заштита на Вашите лични податоци, како што
се стандардните договорни клаузули прифатени од Европската комисија. Копија од овие
стандардни договорни клаузули може да добиете тука.
11. Период на задржување
Личните информации ги задржуваме колку што е потребно или дозволено во склад со намената за
која биле добиени или во согласност со законот.
Критериумите според кои се одредува периодот на задржување се:
•
Времето колку трае нашиот однос со Вас и во кое Ви нудиме Услуги (на пример, колку
долго имате профил кај нас или колку долго ги користите Услугите);
•
Во зависност од тоа дали има законска обврска која мора да ја почитуваме (на пример,
според извесни закони, мораме да чуваме записи за вашите трансакции извесен период
пред да ги избришеме); или
•
Во зависност од тоа дали задржувањето е препорачливо во склад со нашата законска
положба (на пример, во поглед на соодветните одредби за ограничување, парничење
или регулаторни истраги).
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Имајте на ум дека кога ќе ја откажете претплатата на нашите маркетиншки комуникации, ќе
задржиме запис за Вашата имејл адреса за да не Ви праќаме маркетиншки имејлови во иднина.
12. Користење на услугите од страна на малолетници
Услугите не се наменети за лица под 18 години, и затоа не собираме свесно лични информации за
лица под 18 години.
13. Чувствителни информации
Како општо правило, Ве молиме, да не ни испраќате и да не ни откривате чувствителни лични
информации (на пр., матичен број, информации поврзани со расно или етничко потекло, политички
ставови, верски и други убедувања, здравје, биометриски или генетски карактеристики,
криминално досие или членство во синдикат) ниту преку ниту на нашите Услуги, а ни на кој и да
било друг начин. Ако одлучите да ни дадете такви информации или ако побараме да го направите
тоа поради истрага на жалба или спор во кој се вклучени Услугите, таквите информации ќе ги
собереме и обработиме во склад со релевантниот закон.
14. Услуги за плаќање од трета страна
Може да користиме услуга за плаќање од трета страна за да ја обработиме наплатата преку
Услугите. Ако сакате да платите преку Услугите, Вашите лични информации ќе бидат собрани од
третата страна, а не од нас, и ќе бидат подложни на политиката за приватност на третата страна, а
не на оваа Политика за приватност. Немаме контрола над и не сме одговорни за собирањето,
употребата и откривањето на Вашите лични информации од третата страна.
15. Дали оваа Политика за приватност ќе се смени?
Може да направиме промени во оваа Политика за приватност во секое време, затоа проверувајте
ја одвреме-навреме. Кога ќе биде направена промена, ќе го ажурираме датумот на важење на
Политиката за приватност. Со користењето на Услугите откако ќе бидат имплементирани промените
ја прифаќате ревидираната Политика за приватност.
16. Како можете да стапите во контакт со Stanley Black & Decker?
Доколку имате прашања или грижи во врска со нашата Политика за приватност, поднесете го овој
формулар до менаџерот за Политика за приватност, или, ако сакате да контактирате со менаџерот
за Политика за приватност преку пошта, користете ја следнава адреса:
Stanley Black & Decker, Inc.
1000 Stanley Drive
New Britain, CT 06053
До: Privacy Policy Manager
Вашето прашање или барање вклучете ги во Вашиот имејл или писмо, како и SBD брендовите и
Услугите поврзани со Вашето барање.
Бидејќи комуникацијата преку имејл не е секогаш најсигурна, не вклучувајте информации за
кредитни картички или други чувствителни информации.
Дополнителни информации за ЕЕЗ
Во ЕЕЗ можете и:
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•
•

Да контактирате со нашиот офицер за заштита на податоци одговорен за Вашата земја
или регион. Список со офицери за заштита на податоци може да најдете тука.
Поднесете жалба кај надлежните за заштита на податоци во Вашата земја или регион,
или во случај на наводно кршење на законот за заштита на податоци. Список со органи
надлежни за заштита на податоци во ЕЕЗ има тука.

Важи од: _______________
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