ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro on-line katalog produktů a služeb Parker
Hannifin Corporation na parker.com
Přečtěte si prosím následující zásady, abyste se dozvěděli, jak bude nakládáno s vašimi
osobními informacemi (údaji), když budete používat on-line katalog produktů a služeb na
těchto webových stránkách. Tyto zásady se mohou čas od času změnit, a proto vás žádáme,
abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali. Zásady ochrany soukromí u webových stránek,
na které tyto stránky odkazují, mohou být odlišné a Parker za ně nenese žádnou
odpovědnost.
Sdělování a používání informací (údajů)
Parker a jeho propojené a přidružené společnosti, zástupci, distributoři a jiné osoby v rámci
dodavatelského řetězce jsou oprávněni používat, uchovávat a sdílet veškeré osobní
informace (údaje), které na těchto stránkách uvedete, za účelem splnění vaší objednávky a
poskytování služeb spojených s produkty, které na těchto webových stránkách koupíte
(společně dále jen „organizace Parker“).
Parker vaše osobní informace (údaje) neprodává, neobchoduje s nimi ani je nepronajímá jiné
osobě mimo organizaci Parker. Jsme však oprávněni sdělovat informace (údaje) ve
zvláštních případech, kdy se v dobré víře domníváme, že takovéto jejich sdělení je nezbytné
za účelem dodržení právních předpisů, identifikace osob nebo podání žaloby proti osobám,
které případně porušují naše podmínky užívání a poskytování služeb, vymáhání nebo
uplatňování podmínek jakékoli z našich smluv o užívání, nebo za účelem ochrany práv,
majetku či bezpečnosti společnosti Parker nebo ostatních.
Parker je mezinárodní společnost a tyto webové stránky používají osoby na celém světě.
Veškeré informace (údaje), které nám prostřednictvím těchto webových stránek poskytnete,
mohou být posílány na servery mimo zemi, ve které je zadáte, a mohou být také používány,
ukládány a zpracovávány mimo zemi, ve které byly zadány.
Jsme oprávněni používat určité informace (údaje) shromážděné prostřednictvím těchto
webových stránek k tomu, abychom zpracovávali demografické údaje o našich uživatelích,
prodejích a dopravních systémech a informace (údaje) o souvisejících webových stránkách.
V případě, že takovéto údaje budou předány třetí straně (osobě), nebudou obsahovat žádné
osobní informace (údaje).
Zabezpečení
Vyvineme veškeré náležité úsilí, abychom zajistili bezpečnost našeho systému, a
vynasnažíme se, abychom ochránili jakékoli osobní informace (údaje), které nám
prostřednictvím těchto webových stránek poskytnete. Bezpečnost veškerých údajů
přenášených prostřednictvím internetu však bohužel zaručit nemůžeme.
Objednávání
Jakmile v on-line katalogu produktů a služeb Parker zadáte objednávku, uvedené údaje o
kreditní kartě budou přeneseny v zabezpečeném formátu s použitím softwaru pro
zabezpečení dat (SSL), který je zašifruje. Informace o vaší kreditní kartě budou samozřejmě
předány finanční instituci ke zpracování platby kreditní kartou.
Registrovaní uživatelé
Jakmile se stanete registrovaným uživatelem, požádáme vás o jméno, e-mailovou adresu a
ostatní informace (údaje), které využijeme při zpracování vaší objednávky. Zeptáme se, zda
si budete přát dostávat e-mailové zprávy s informacemi o našich produktech nebo jiné
informace, které by vás mohly zajímat. Bez vašeho souhlasu vám takovéto zprávy zasílat
nebudeme.
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Cookies
Soubor cookie je malý datový soubor zaslaný do vašeho prohlížeče z webového serveru
webových stránek, který se uloží na váš pevný disk a při další návštěvě těchto webových
stránek vám umožní snazší přístup. Soubor cookie je například zaslán tehdy, když se na
těchto webových stránkách zaregistrujete či přihlásíte. Stránky mohou využívat soubory
cookie k ukládání informací, které uvedete ve formulářích, k vytvoření uživatelského profilu,
abyste tak při každé následující návštěvě již nemuseli tyto informace znovu zadávat. Váš
prohlížeč může být pravděpodobně nastaven tak, že vás o každém doručeném souboru
cookie informuje, a vy se můžete rozhodnout, zda jej přijmete či nikoli. Pokud však naše
soubory cookie nepřijmete, nebudete moci tyto webové stránky používat.
IP adresy
IP adresa je číslo, které se používá k identifikaci počítače, aby vám mohla být zaslána data,
která požadujete, např. webové stránky. Náš internetový server IP adresy automaticky
shromažďuje za účelem správy našeho systému a pomoci s diagnostikou problémů našeho
serveru.
Souhlas
Užíváním našich webových stránek dáváte společnosti Parker souhlas k tomu, aby tyto
informace (údaje) shromažďovala a používala.
Uživatelé mladší 13 let
Je-li vám méně než 13 let, neuvádějte na těchto webových stránkách žádné osobní
informace (údaje) bez vědomí a bez svolení rodičů nebo opatrovníka.
__________________________________________________________________________
© Parker Hannifin Corp 2007
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