Precision Castparts Corp.
Oznámení o ochraně osobních údajů
Společnost Precision Castparts Corp. a její dceřiné společnosti (dále jako
společnost nebo my) provozuje naše webové stránky a je správcem veškerých
osobních informací shromážděných. Pokud získáváme, zpracováváme a uchováváme
osobní údaje, na jejichž základě jsou identifikované nebo identifikovatelné osoby
(osobní údaje) v Evropské unii, činíme tak v souladu s obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (EU) 2016/679.
Jaké informace shromažďujeme?
Osobní údaje od vás získáváme, když s vámi komunikujeme, nebo když nás kontaktujete, vyplníte formulář nebo si
vyžádáte nabídku na našich webových stránkách.
Při provádění výše uvedených činností nebo jiných podobných činností může být požadováno zadání vašeho jména, emailové adresy, poštovní adresy nebo telefonního čísla. Veškeré informace, které nám dobrovolně poskytnete, i
prostřednictvím našich webových stránek, budou zpracovávány v souladu s tímto oznámením.
K čemu vaše informace používáme?
Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, jsou využity k zodpovězení vaší žádosti, ke správě a/nebo ke
zlepšování služeb zákazníkům a ke správě a zdokonalování provozu našich webových stránek. Pokud nás například
kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžeme požádat o vaše jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.
S využitím těchto informací odpovídáme na vaši žádost a předáváme ji příslušným osobám v rámci naší organizace,
abychom mohli lépe reagovat.
Naše právní důvody pro zpracování takových osobních údajů jsou následující:





nutnost plnění smlouvy, kterou můžeme uzavřít s vámi, s vaším zaměstnavatelem nebo stranou, kterou
zastupujete, nebo provedení kroků na vaši žádost předtím, než smlouvu uzavřete,
nutnost dodržování jakýchkoli právních závazků, které se nás týkají,
naše oprávněné zájmy při poskytování služeb našim zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, bývalým
zaměstnancům nebo jiným třetím stranám, zdokonalování provozu našich webových stránek a nabízení našich
vlastních produktů a služeb,
váš souhlas (například s účastí na průzkumu trhu nebo s předáním vašich údajů třetím stranám pro elektronický
marketing). Takový souhlas můžete kdykoliv zrušit, kontaktujte nás prosím přímo prostřednictvím níže
uvedených údajů.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsme je získali. Pokud bychom je
uchovávali déle, pak pouze v rozsahu požadovaném platnými právními předpisy.
Jak chráníme vaše informace?
Provádíme a udržujeme řadu fyzických, technických a organizačních bezpečnostních opatření pro zajištění ochrany
osobních údajů, které zadáváte, předkládáte, poskytujete nebo k nim jiným způsobem přistupujeme, a to proti
náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, změnám, zveřejnění nebo přístupu.
Přenos informací přes internet však není zcela bezpečný. Ačkoli se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, nemůžeme
zaručit bezpečnost vašich dat přenášených na našich webových stránkách. Jakýkoli přenos dat je na vaše vlastní
nebezpečí.
Používáme cookies?
Ano, soubory cookie jsou malé soubory, které web nebo poskytovatel služeb přenese na pevný disk vašeho počítače
prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte), což umožňuje webům nebo poskytovatelům služeb rozpoznat
váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace.

Soubory cookie používáme k sestavování souhrnných údajů o návštěvnosti webu a interakcích na webu, abychom mohli
v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Cookies nepoužíváme k získávání informací o vás osobně.

Pokud žijete ve Spojeném království nebo v Evropské unii (EU), budete před nastavením souboru cookie ve vašem
počítači nebo zařízení dotázáni a upozorněni na to, proč je soubor cookie používán. Tento dodatečný krok je nutný pro
dodržení směrnice EU o ochraně osobních údajů s ohledem na soubory cookies. Vzhledem k tomu, že tato směrnice byla
schválena nedávno a existuje určitá nejistota v oblasti implementace, může pro některé nebo všechny návštěvníky z EU
dojít ke změně našich zásad týkajících se používání souborů cookies. Tyto změny budou v průběhu implementace
popisovány v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.
Zveřejňujeme nějaké informace externím stranám?
Externím stranám neprodáváme, neobchodujeme ani jinak neposkytujeme vaše osobní identifikační údaje. To nemusí
nutně zahrnovat důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají při provozování našich webových stránek, při našem
podnikání nebo při poskytování služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat jako důvěrné.
Vaše údaje můžeme také předat, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržování zákonů, prosazování našich
zásad nebo k ochraně našich nebo jiných práv, majetku či bezpečnosti. Údaje o návštěvnících, podle nichž nelze
identifikovat určitou osobu (anonymizované), však mohou být poskytnuty jiným stranám pro účely marketingu, reklamy
nebo k jinému využití.

Další informace pro osoby s bydlištěm ve Spojeném království nebo v EU

Přenos osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)
Pokud se nacházíte ve Spojeném království nebo v EU, můžeme přenést vaše osobní údaje mimo EHP na naše
provozní území ve Spojených státech nebo jinde. V takovém případě zajistíme, aby byly vaše osobní údaje při
přenosu vhodným způsobem zabezpečeny, jak to vyžaduje GDPR a příslušné místní zákony. Potřebujete-li
další informace, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů.
Vaše práva
V rámci GDPR máte řadu práv, pokud jde o vaše osobní údaje, včetně těchto:


Právo na přístup
Máte právo na přístup k vašim osobním údajům. Pokud byste chtěli kopii vašich osobních údajů, kontaktujte
nás na níže uvedené e-mailové adrese. Před sdílením těchto informací můžeme požádat o prokázání vaší
totožnosti.



Právo na opravu osobních údajů
Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje, které jsou u nás uložené, jsou nesprávné nebo zastaralé, můžete nás
požádat o jejich opravu.



Právo na zapomenutí
Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání osobních údajů, které o vás uchováváme. V případě, že
mezi námi existuje pokračující vazba, nemusí být možné vymazat všechny vaše osobní údaje, nicméně
kontaktujte nás na níže uvedené e-mailové adrese a budeme se snažit co nejlépe pomoci s vaší žádostí.



Další práva
Vedle výše uvedených skutečností můžete také požádat o zastavení nebo omezení zpracovávání vašich
osobních údajů. Můžete také požádat o převedení osobních údajů třetí straně za určitých okolností. Pokud byste
chtěli získat další informace o těchto aspektech svých práv, kontaktujte nás na níže uvedené e-mailové adrese.

Odkazy třetích stran
Občas můžeme podle našeho uvážení na našich stránkách uvádět nebo nabízet produkty či služby třetích stran. Pokud
se například rozhodnete požádat o pracovní místo prostřednictvím webových nástrojů na této webové stránce, mohou být
některé nebo všechny tyto služby poskytovány třetí stranou. Tyto weby třetích stran mají samostatné a nezávislé zásady
ochrany osobních údajů. Proto neneseme odpovědnost za obsah a činnosti těchto propojených stránek. Přesto se
snažíme chránit integritu našich stránek a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně těchto stránek.
Souhlas s právními předpisy o ochraně osobních údajů v Kalifornii
Vzhledem k tomu, že ctíme vaše soukromí, přijali jsme nezbytná opatření, abychom splňovali kalifornský zákon o ochraně
soukromí na internetu. Nebudeme proto vaše osobní údaje předávat externím stranám bez vašeho souhlasu.
Zákon o ochraně soukromí dětí na internetu
Jsme v souladu s požadavky COPPA (zákon o ochraně soukromí dětí na internetu), neshromažďujeme žádné informace
od osob mladších 13 let. Naše webové stránky, produkty a služby se zaměřují na osoby starší 13 let.

Kontaktujte nás
Máte-li jakékoli obavy ohledně používání vašich osobních údajů, informujte nás co nejdříve a my se budeme snažit vše
vyřešit. Pokud chcete získat další informace nebo zaslat stížnost, použijte e-mailovou adresu
communications@precastcorp.com
Pokud nebudeme schopni vyřešit stížnost k vašemu uspokojení a máte bydliště ve Spojeném království nebo v EU,
můžete kontaktovat úřad pro dozor v EU. Ve Spojeném království je kontrolním orgánem kancelář komisaře pro informace
na adrese www.ico.org.uk nebo na telefonu 0303 123 1113.
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás také kontaktovat
prostřednictvím níže uvedené adresy.
Precision Castparts Corp.
4650 SW MAcadam Ave # 300
Portland, Oregon 97239
Změny v oznámení o ochraně osobních údajů
Pokud se rozhodneme změnit toto oznámení o ochraně osobních údajů, zveřejníme tyto změny na této stránce a/nebo
aktualizujeme datum provedení změny níže.
Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy změněno dne: [] května 2018

