POLITYKA PRYWATNOŚCI
Data wejścia w życie: 1 października 2016 r.
Przed skorzystaniem z naszych stron internetowych, powiadomień mailowych, aplikacji
mobilnych i mediów społecznościowych, widgetów oraz innych usług online
(„Serwisy”), prosimy dokładnie przeczytać w całości niniejszą informację dotyczącą
polityki prywatności („Polityka Prywatności”), ponieważ pomoże to zrozumieć, jakiego
rodzaju dane gromadzimy, jak je wykorzystujemy i udostępniamy oraz możliwości
wyboru użytkownika odnośnie do tych danych.
O spółce
Emerson Electric Co. (NYSE: EMR) jest spółką zarejestrowaną w Stanach
Zjednoczonych w stanie Missouri z siedzibą pod adresem: 8000 W. Florissant Avenue,
St. Louis, MO 63136.
Informacje ogólne Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób Emerson Electric Co.
oraz jej jednostki zależne i powiązane stosujące niniejszą Politykę Prywatności
(„Emerson” lub „Spółka”) ) mogą gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane
użytkownika (“Dane Osobowe”) oraz jakie możliwości wyboru dotyczące prywatności
przysługują użytkownikowi podczas korzystania z naszych Serwisów.
Serwisy prowadzone przez jednostki zależne i powiązane podmioty Emerson są
własnością i są obsługiwane i dostarczane przez te jednostki. Niniejsza Polityka
Prywatności ma jednak zastosowanie WYŁĄCZNIE do tych Serwisów firmy Emerson,
które w szczególności odnoszą się do niniejszej Polityki Prywatności. Inne Serwisy
Emerson mogą być powiązane lub opracować własne, oddzielne polityki.
Stosowane przez spółkę praktyki dotyczące ochrony prywatności mogą różnić się w
rożnych krajach, w których prowadzimy działalność, tak by odzwierciedlały lokalne
praktyki i wymogi prawne.
Korzystając z naszych Serwisów, użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na praktyki
opisane w niniejszej Polityce Prywatności.
Jakie dane
gromadzimy

Jak wykorzystujemy
dane użytkownika

Gromadzimy Dane Osobowe i dane nieosobowe przekazane
przez użytkownika w celu dokonania zakupu, wysłania
zapytania lub dokonania aktualizacji produktów lub usług lub
korzystania z Serwisów w inny sposób. Automatycznie
gromadzimy Dane Osobowe i nieosobowe dotyczące sposobu
korzystania przez użytkownika z Serwisów jego preferencji.
Więcej
Dane użytkownika, w tym jego Dane Osobowe
wykorzystujemy by dostarczać zamawiane usługi, udoskonalać
Serwisy, wprowadzać nasze produkty do obrotu i zapisywać

preferencje użytkownika w celu zapewnienia mu jak
najlepszego standardu użytkowania.

W jaki sposób
udostępniamy dane
użytkownika

Więcej
Możemy udostępniać użytkownika dane naszym jednostkom
zależnym, powiązanym i innym stronom trzecim na całym
świecie, by przekazać użytkownikowi informacje na temat
produktów i ofert, które mogą go zainteresować, chyba że
użytkownik nie udzielił zgody na udostępnianie swoich danych
stronom trzecim do celów marketingowych.
Możemy także udostępniać dane użytkownika naszym
usługodawcom na całym świecie, gdy wymaga tego prawo lub
w sytuacjach, gdy korzystamy z usług dostawców, w celu
dostarczenia informacji lub świadczenia usług za
pośrednictwem naszych Serwisów. W takim przypadku
usługodawcy są zobowiązani traktować Dane Osobowe
użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Niektóre kraje lub przepisy prawa mogą zapewniać inny
poziom ochrony danych niż ochrona w kraju, w którym Dane
Osobowe użytkownika zostały pierwotnie zgromadzone,
jednak podejmiemy wszelkie kroki, by odpowiednio chronić
Dane Osobowe użytkownika.

Możliwości wyboru

Więcej
Użytkownik może zdecydować, w jaki sposób
wykorzystujemy i udostępniamy jego dane.
Więcej

Gromadzenie i wykorzystania Danych Osobowych
Podczas korzystania przez użytkownika z Serwisów możemy gromadzić jego Danych
Osobowych, jeśli użytkownik zdecydował się nam je przekazać, w tym bez ograniczeń:
• imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, nazwę użytkownika, numer telefonu,
nazwę i adres firmy („Dane Kontaktowe”);
• numer karty kredytowej użytkownika, jego adres fakturowania, adres wysyłki,
kod zabezpieczający oraz inne dane szczegółowe dotyczące transakcji i
weryfikacji płatności („Dane Płatności”);
• stanowisko pracy użytkownika, jego roczny dochód oraz status własności
nieruchomości;
• odwiedzane przez użytkownika strony i oglądane produkty, artykuły dodane do
koszyka, klikane reklamy, otworzone e-maile otrzymane od nas, rodzaj
przeglądarki, system operacyjny („OS”), adres protokołu internetowego („IP”) i
dane urządzenia (łącznie „Dane Analityczne”);

• dane dostępne publicznie pozyskane od stron trzecich, takich jak usługodawcy
pocztowi w celu weryfikacji adresu wysyłki;
• system operacyjny telefonu komórkowego użytkownika, wbudowany przez nas
identyfikator urządzeń mobilnych lub inne powszechnie używane identyfikatory
urządzeń mobilnych.
Możemy gromadzić Dane Osobowe użytkownika lub dane dotyczące korzystania przez
niego z Serwisów pozyskane od stron trzecich na różne sposoby, w tym bez ograniczeń:
•

•

•

adres e-mail użytkownika oraz inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być
przekazane do Emerson za pośrednictwem stron internetowych stron trzecich, gdy
użytkownik prosi o kontakt Emerson za pośrednictwem takich stron należących
do innych podmiotów;
Dane Osobowe mogą zostać przekazane do Emerson, gdy użytkownik decyduje
się skorzystać z aplikacji lub funkcjonalności strony trzeciej, takich jak czat na
żywo, jednego z naszych portali społecznościowych lub podobnej aplikacji lub
funkcjonalności na stronie internetowej operatora zewnętrznego;
dodatkowe Dane Osobowe mogą zostać przekazane do Emerson przez strony
trzecie w celu połączenia ich z Danymi Osobowymi, które gromadzimy podczas
korzystania przez użytkownika z Serwisów, w celu poszerzenia naszych
możliwości świadczenia usług, spersonalizowania dostarczanych użytkownikowi
treści i zaoferowania możliwości zakupu produktów lub usług, które, według nas,
mogą użytkownika zainteresować w oparciu o zgromadzone przez nas
informacje..

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich Danych
Osobowych otrzymanych od stron trzecich, chyba że określono inaczej. Emerson nie
ponosi odpowiedzialności za ujawnienie Danych Osobowych użytkownika przez te
strony trzecie.
Dane użytkownika mogą być wykorzystane w następujących celach:
•
•

•

•

Zakupy. Możemy wykorzystać Dane Kontaktowe i Dane Płatności użytkownika
do przetwarzania i realizacji zakupów dokonanych za pośrednictwem Serwisów.
Obsługa klienta. Możemy wykorzystać Dane Kontaktowe użytkownika w celu
przyjmowania i odpowiadania na jego pytania dotyczące produktów, usług lub
gwarancji oraz by kontaktować się z nim w sprawie konkursów, ankiet i loterii.
Aby odpowiedzieć na pytania użytkownika, możemy również poprosić o podanie
nazwy firmy i/lub nazwy i adres pośrednika, który sprzedał produkt
użytkownikowi.
Informacja zwrotna. Możemy wykorzystać nazwę użytkownika, jego adres email, listę zakupionych produktów oraz inne wygenerowane przez użytkownika
treści, które przekazuje on podczas wystawiania oceny i opinii naszym
produktom.
Rejestracja na stronie. Możemy wykorzystać Dane Osobowe użytkownika
podczas tworzenia konta za pośrednictwem jakiejkolwiek z naszych Serwisów, w

•

•

•

celu zapewnienia użytkownikowi bardziej spersonalizowanego standardu
użytkowania.
Analiza. Podczas korzystania przez użytkownika z Serwisów, automatycznie
gromadzimy i wykorzystujemy Dane Analityczne w celu ciągłego udoskonalania
standardu użytkowania naszych Serwisów i dopasowania treści marketingowych i
reklamowych.
Marketing. Możemy wykorzystać Dane Osobowe użytkownika, by określić które
produkty mogą go zainteresować, aby przekazywać komunikaty marketingowe
(jeśli nie użytkownik nie zrezygnował z otrzymywania takich informacji) i
prowadzić badania rynku. Możemy także wykorzystywać informacje dostarczane
przez użytkownika, w tym informacje o prowadzonej przez użytkownika
działalności, posiadanych przez niego produktów Emerson, doświadczeniu z
naszymi produktami oraz treści wygenerowane przez użytkownika dla tych celów
marketingowych.
Usługi oparte o lokalizację. Możemy wykorzystać informacje o bieżącej
lokalizacji, przekazany adresu/lub kod pocztowy, by dostarczyć użytkownikowi
informacje o najbliższym punkcie sprzedaży naszych produktów lub inne
odpowiednie informacje kontaktowe.

Możemy także wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika na inne sposoby, zgodne z
powyżej opisanymi celami oraz w celu administrowania naszymi stronami i zapewnienia
użytkownikowi naszych Serwisów.
Informacja dla inwestorów Emerson
Niektóre witryny naszych stron internetowych zezwalają inwestorom Emerson na
otrzymywanie publicznie dostępnych informacji związanych z wynikami firmy.
Inwestorzy mogą mieć wgląd i/lub żądać danych informacji za pośrednictwem naszej
strony internetowej tutaj. Zależnie od tego, o jaką informację prosi inwestor, może być
wymagane podanie przez inwestora swojego nazwiska, stanowiska, nazwy firmy,
zawodu, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail („Dane Inwestora”), a inwestor może
zdecydować, czy podać ww. dane. Emerson wykorzysta Dane Inwestora, by sprawdzić
tożsamość inwestora i odpowiedzieć na wszelkie zapytania o dostęp do informacji.
Informacja dla poszukujących pracy
Na niektórych stronach naszych witryn internetowych zamieszczono informacje
dotyczące możliwości zatrudnienia w spółce Emerson, jej podmiotach powiązanych i/lub
stowarzyszonych, przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą w nich. Aby ubiegać
się o przyjęcie do pracy na wolne stanowisko pracy, , należy utworzyć profil zawodowy
za pośrednictwem naszej witryny tutaj. Profil ten zawiera wymagane przez Emerson dane
przekazane przez kandydata, które może on przekazać na potrzeby procesu rekrutacji
(„Dane Kandydata”).
Przed stworzeniem profilu zawodowego należy zaakceptować warunki ochrony
prywatności dotyczące przekazania przez kandydata swoich danych spółce Emerson dla
celów rekrutacyjnych tutaj.

Zaakceptowane przez kandydata warunki w celu stworzenia profilu zatrudnienia
określają zakres wykorzystania przez Emerson dostarczonych przez niego danych w celu
ubiegania się o pracę. Emerson wykorzysta Dane Kandydata do jego oceny w celach
zatrudnienia oraz komunikowania się w związku z oceną i w celach zatrudnienia.
Bezpieczeństwo
Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Dane Osobowe
użytkownika, wraz z zapewnieniem, że zewnętrzni dostawcy, którzy mają dostęp lub
przetwarzają Dane Osobowe w naszym imieniu oraz jednostki powiązane utrzymują takie
same standardy zabezpieczeń. Szyfrujemy numery kart kredytowych podczas realizacji
transakcji e-commerce prowadzonych na naszej stronie za pomocą technologii protokołu
bezpieczeństwa („SSL”).
Żadna metoda transmisji danych przez Internet ani elektroniczny system archiwizacji nie
jest jednak w 100% bezpieczna i wolna od błędów, zatem zagwarantowanie całkowitego
bezpieczeństwa nie jest możliwe. Użytkownik powinien chronić swoje hasło i komputer
przed dostępem przez nieupoważnione osoby i zawsze upewnić się, że wylogował się po
zakończeniu korzystania z publicznego komputera. Jeśli użytkownik ma powody sądzić,
że kontakt z nami przestał być bezpieczny (np. jeśli użytkownik ma poczucie, że
bezpieczeństwo jego konta w Serwisie Emerson mogło zostać naruszone), należy
niezwłocznie poinformować nas o tym drogą mailową na adres: inquiries@emerson.com
lub telefonicznie na numer +1 314-553-2000.
Jeśli użytkownik otrzymał od nas lub samodzielnie wybrał hasło dające dostęp do
niektórych części naszych stron ma on obowiązek utrzymać to hasło w tajemnicy. Nie
należy nikomu ujawniać swojego hasła.
Informacja dla rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Gromadzone przez nas Dane Osobowe rezydentów kraju wchodzącego w skład
Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) mogą być przekazane i przechowywane
poza EOG. Dane Osobowe mogą też być przetwarzane przez pracowników jednej z
naszych jednostek powiązanych lub zależnych lub zewnętrznych dostawców usług poza
terenem EOG. Przekazując swoje Dane Osobowe użytkownik wyraża zgodę na
przekazanie, przechowywanie i przetwarzanie swoich Danych Osobowych. Podejmujemy
wszelkie rozsądne kroki konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych
użytkownika zgodnie z niniejsza Polityką Prywatności, łącznie z zastosowaniem
Standardowych Klauzul Umownych Unii Europejskich, by zabezpieczyć transfer danych
poza EOG.
Ciasteczka
Wykorzystujemy tzw. „ciasteczka” (pliki „cookies”) – małe pliki tekstowe przenoszone
do urządzenia użytkownika za pomocą pokrewnych technologii (np. technologia
tagowania, tagi pikselowe tzw. web beacons, zagnieżdżone skrypty), by zapewnić

użytkownikowi lepszy i bardziej spersonalizowany standard użytkowania. Te technologie
są stosowane w celu:
• zapewnienia bardziej efektywnego użytkowania (np. zapamiętywanie artykułów
w koszyku do następnej wizyty użytkownika);
• zapamiętywania preferencji użytkownika (np. język przeglądania, informacje
logowania do konta);
• lepszego zrozumienia przez nas i udoskonalania sposobu, w jaki odwiedzający
korzystają z naszej strony, uwzględniając to, które witryny i produkty mają
najwięcej odsłon.
Zakładka Opcje/Ustawienia w większości przeglądarek internetowych zawiera
informacje o tym, jak zarządzać plikami cookies i innymi technologiami, które mogą
zostać powiązane z urządzeniem użytkownika w tym wskazówki, jak wyłączyć takie
technologie.. Nasze pliki cookies lub wszystkie pliki cookies można wyłączyć w
ustawieniach przeglądarki. Na początku każdej wizyty użytkownika na naszych stronach
strona także udostępnia możliwość wyłączenia wszystkich plików cookies dla stron
Emerson podczas tej wizyty, które nie są bezwzględnie konieczne. Należy pamiętać, że
wyłączenie plików cookies w dowolny sposób może mieć wpływ na wiele
funkcjonalności naszych stron.
Instrukcje blokowania lub zezwalania na pliki cookies w powszechnie używanych
przeglądarkach internetowych zostały umieszczone dla wygody użytkownika pod
poniższymi linkami. Nie mamy jednak wpływu na umiejscowienie tych instrukcji i
informacje dostarczane przez poniższe przeglądarki, więc, jeśli poniższe linki nie są
aktualne, być może konieczne będzie odnalezienie konkretnej instrukcji lub informacji w
danej przeglądarce na własną rękę.
• Internet Explorer 7 i 8
• Firefox
• Google Chrome
• Apple Safari
• AboutCookies.org
Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
• Niezbędne pliki cookies. Te pliki cookies są niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania naszych witryn. Obejmują m.in. pliki umożliwiające zalogowanie
do stref zabezpieczonych, korzystanie z koszyka lub usługi rozliczeń
elektronicznych.
• Analityczne/wydajnościowe pliki cookies. Te ciasteczka pozwalają nam
rozpoznać i policzyć liczbę osób odwiedzających stronę oraz zobaczyć, jak
poruszają się po naszych witrynach podczas użytkowania. Pozwala nam to
poprawić działanie naszych witryn np. przez zapewnienie, że użytkownik łatwiej
znajdzie to, czego szuka.
• Funkcjonalne pliki cookies. Te ciasteczka są używane, w celu sprawdzenia,
kiedy użytkownik powracana nasze strony. Umożliwia to spersonalizowanie

•

treści, powitanie użytkownika po imieniu i zapamiętanie jego preferencji (np.
wybór języka czy regionu).
Cookies do targetowania. Te pliki cookies zapisują wizyty użytkownika na
stronie, witryny odwiedzone przez użytkownika i wykorzystane przez niego
łącza. Będziemy wykorzystywać te informacje, by dopasować treści na naszych
stronach i wyświetlane na nich reklamy do potrzeb użytkowania. Możemy także
udostępniać te informacje stronom trzecim w tym celu.

Umożliwiamy także stronom trzecim umieszczanie, za pośrednictwem Serwisów, plików
cookies na urządzeniu użytkownika w celu:
• lepszego zrozumienia i udoskonalenia sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z
naszych stron, uwzględniając które strony i produkty mają najwięcej odsłon;
• bardziej efektywnie wprowadzanie na rynek produktów i usług oraz
reklamowanie innych produktów i usług, które być dla użytkownika
interesujące;
• otrzymania informacji zwrotnej dotyczącej naszych produktów i Serwisów;
• umożliwienia użytkownikowi podjęcia działania na naszych portalach
społecznościowych (np. kliknięcie przycisku „Lubię to” na naszej stronie
internetowej).
Wykorzystywanie ciasteczek stron trzecich nie zostało objęte naszą Polityką
Prywatności. Nie mamy dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookies. Jeśli użytkownik
nadal korzysta z naszych stron, zakładamy, że wyraża na wykorzystanie tych plików.
Użytkownik może użyć poniższych linków stron trzecich, by dowiedzieć się o sposobach
śledzenia i poznać ich zasady ochrony prywatności. Nie mamy jednak wpływu na
umiejscowienie tych instrukcji i informacje dostarczane przez poniższe strony trzecie,
zatem jeśli poniższe linki nie są aktualne, być może konieczne będzie odnalezienie
konkretnej instrukcji lub informacji dla danej strony trzeciej na własną rękę.
•
•

•

•
•

IBM Digital Analytics
o By zapoznać się z oświadczeniem IBM o ochronie prywatności, należy
kliknąć tutaj.
Strony Emerson, które wykorzystują IBM Digital Analytics udostępniają
użytkownikom trzy możliwości uczestniczenia w gromadzeniu danych, gdy
użytkownik wchodzi na stronę: (1) pełne uczestnictwo; (2) sprzeciwienie się
gromadzeniu danych; lub (3) uczestnictwo anonimowe.
Google Analytics
o By zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych Google, należy
kliknąć tutaj.
o By zrezygnować z gromadzenia danych, należy pobrać i zainstalować
dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, klikając tutaj.
Webtrends
o By zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności Webtrends,
należy kliknąć tutaj.
Visual Website Optimizer

o By zapoznać się z polityką prywatności Website Optimizer, należy
kliknąć tutaj.
o By zrezygnować z gromadzenia danych, należy kliknąć tutaj.
Mimo, że nie wszystkie rodzaje plików cookies oraz pokrewne technologie są
wymagane, by korzystać z Serwisów, wyłączenie wszystkich tych usług może mieć
niekorzystny wpływ na prawidłowe działanie Serwisów i wyłączyć funkcjonalności,
które umożliwiają pełne korzystanie z Serwisów.
Reklamy dopasowane do zainteresowań
Niepowiązane strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookies i inne technologie na
naszych stronach w celu gromadzenia danych o aktywności użytkownika online na
przestrzeni czasu i informacji o witrynach odwiedzanych przez użytkownika w celu
wyświetlenia reklam dopasowanych do jego zainteresowań. Użytkownik może
zrezygnować z otrzymywania reklam dopasowanych do jego zainteresowań od członków
organizacji Network Advertising Initiative lub Digital Advertising Alliance, klikając tutaj
w przypadku NAI lub tutaj w przypadku DAA. Proszę pamiętać, że po rezygnacji z
reklam za pomocą tych linków, użytkownik nadal może otrzymywać reklamy. Nie będą
one już jednak dopasowane do jego zainteresowań.
Niektóre przeglądarki internetowe udostępniają funkcję “Nie śledzić”, która sygnalizuje
stronom odwiedzonym przez użytkownika, , że nie chce on, aby jego aktywność online
była śledzona. Nie ma jednak jednego uniwersalnego sposobu, w jaki wyszukiwarki
przekazują sygnał „Nie śledzić”, tak więc nasze strony nie interpretują na bieżąco
swojego zachowania nie odpowiadają na sygnał „Nie śledzić” i nie zmieniają swojego
zachowania, kiedy , jeśli otrzymują taki sygnał. Zapewniamy jednak użytkownikowi
możliwość wyboru, które reklamy Emerson są mu wyświetlane, za pomocą linków
umożliwiających rezygnację z subskrypcji opisanych w części poświęconej plikom
cookies powyżej.
Informacje udostępniane stronom trzecim
Udostępniamy Dane Osobowe użytkownika spółkom, organizacjom i osobom
prywatnym spoza Emerson w sposób opisany poniżej.
•

Jednostki powiązane i strony trzecie. Możemy udostępnić Dane Osobowe
użytkownika jednostkom powiązanym lub innym spółkom na całym świecie, w
tym niepowiązanych pośredników, producentów i dostawców, w celu
umożliwienia im skontaktowania się z użytkownikiem w sprawie przekazania
informacji dotyczących swoich produktów, usług lub innych ofert, które mogą
być dla użytkownika interesujące. Wchodząc na nasze strony, rejestrując konto
lub usługę lub udostępniając swoje dane osobowe w inny sposób, użytkownik
wyraża na przekazywanie swoich Danych Osobowych do podmiotów na całym
świecie, zgodnie z niniejsza Polityką Prywatności. By zrezygnować z tych
zapisów, należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail:
inquiries@emerson.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +1 314-5532000. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy stron internetowych

•

•

•

•

niepowiązanych stron trzecich ani żadnych stron, do których niniejsza Polityka
Prywatności nie jest zalinkowana.
Dostawcy usług. Możemy udostępniać Dane Osobowe użytkownik podmiotom
powiązanym i niepowiązanym, które w naszym imieniu wykonują czynności
związane z naszą działalnością. Takie czynności obejmują przetwarzanie
płatności, realizowanie zamówień, dostawę paczek, usługi lokalizacyjne, analizę
danych użytkowania strony lub aplikacji mobilnej, obsługę klienta, usługę poczty
i poczty elektronicznej, zarządzanie konkursami/ankietami/loteriami, usługi
marketingowe, usługi social commerce i media społecznościowe (np. Facebook,
rankingi, przeglądy, forum) oraz wyliczanie, zarządzanie i zgłaszanie podatku od
sprzedaży. Zewnętrzni usługodawcy otrzymują Dane Osobowe użytkownika,
które są konieczne do wykonania swoich zobowiązań, i są przez poinformowani, ,
że nie mogą wykorzystywać Danych Osobowych użytkownika w żadnych innych
celach.
Przypadki wymagane lub zgodne z prawem. Wykorzystamy i ujawnimy Dane
Osobowe użytkownika w ramach działania koniecznego lub właściwego, w tym
bez ograniczeń:
o na mocy obowiązującego mającego zastosowanie prawa, w tym
prawodawstwa krajów innych niż kraj zamieszkania użytkowania, w celu
zachowania zgodności z procedurami prawnymi i odpowiedzi na żądania
organów publicznych i rządowych, włączając organy publiczne i rządowe
z krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika;
o by wyegzekwować nasze warunki i postanowienia, w tym dochodzenia w
sprawie ich potencjalnych naruszeń;
o by wykryć, zapobiec lub w inny sposób zająć się sprawą oszustwa,
kwestią bezpieczeństwa lub kwestiami technicznymi;
o by chronić działalność naszej spółki lub naszych jednostek powiązanych;
chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo i własność naszą i/lub
naszych jednostek powiązanych, użytkownika lub innych osób oraz by
umożliwić podejmowanie dostępnych środków ochrony prawnej lub
ograniczyć poniesione szkody.
Przenoszenie działalności. W związku z ciągłym rozwojem naszej działalności
możemy sprzedawać lub nabywać marki, sklepy, jednostki stowarzyszone lub
biznesowe. Możemy udostępniać i/lub przekazywać Dane Osobowe użytkownika
stronom trzecim podczas takich transakcji (włączając, bez ograniczeń, każdą
reorganizację, fuzję, sprzedaż, joint venture, cesję, przeniesienie lub innego
rodzaju zbycie części lub całości naszej działalności, marek, jednostek zależnych,
powiązanych lub innych aktywów). Informacja o kliencie stanowi jeden z
przenoszonych aktywów, ale podlega wszelkiej wcześniej obowiązującej Polityce
Prywatności.
Według uznania użytkownika . Możemy udostępniać lub ujawniać Dane
Osobowe według uznania użytkownika.

Możemy udostępniać i podawać do publicznej wiadomości zagregowane dane, które
zostały zanonimizowane (bez możliwości ustalenia tożsamości użytkownika) stronom
trzecim – takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane strony internetowe. Na

przykład, możemy podawać informację do publicznej wiadomości, by wskazać trendy
dotyczące ogólnego wykorzystania naszych usług lub produktów.
Fora publiczne
Nasze strony mogą oferować ogólnie dostępne blogi, tablice lub fora społecznościowe.
Proszę pamiętać, że informacje podawane w tych miejscach mogą być odczytywane,
gromadzone i wykorzystywane przez każdego, kto ma do nich dostęp. Użytkownik może
zwrócić się prośbą o usunięcie swoich Danych Osobowych z naszego bloga, tablicy lub
forum społecznościowego, pisząc na adres: inquiries@emerson.com lub dzwoniąc pod
numer +1 314-553-2000. Dołożymy wszelkich starań, by usunąć Dane Osobowe
użytkownika ze wskazanego bloga, tablicy lub forum. Jeśli nie będziemy w stanie usunąć
takich Danych, poinformujemy o tym użytkownika i podamy powód, dla którego było to
niemożliwe.
Linki do portali społecznościowych lub innych Witryn stron trzecich
Nasze Serwisy mogą zawierać linki do portali społecznościowych lub innych witryn i
aplikacji mobilnych obsługiwanych i kontrolowanych przez strony trzecie. Chociaż
staramy się zamieszczać łącza wyłącznie do takich witryn, które stosują równie wysokie
standardy i poszanowanie prywatności, nie bierzemy odpowiedzialności za treści i
praktyki dotyczące ochrony prywatności stosowane przez inne witryny. Jeśli nie
określono inaczej, wszelkie Dane Osobowe, które użytkownik przekazuje takiej stronie
trzeciej, będą gromadzone przez tę stronę a nie przez Emerson, i będą podlegać polityce
ochrony danych (jeśli została ona wprowadzona) tej strony, a nie niniejszej Polityce
Prywatności. W takiej sytuacji nie będziemy mieć kontroli i nie będziemy ponosić
odpowiedzialności za wykorzystanie przez tę stronę przekazanych jej przez użytkownika
swoich Danych Osobowych.
Dostęp do Serwisów spoza Stanów Zjednoczonych
Dane Osobowe gromadzone poprzez nasze Serwisy mogą być przechowywane na
serwerach znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych lub poza Stanami
Zjednoczonymi. Korzystając z jakiegokolwiek z naszych Serwisów, użytkownik wyraża
zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i ujawnienie swoich danych zgodnie z zapisami
niniejszej Polityki Prywatności, w tym na przekazanie swoich danych spółce Emerson w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których Emerson i jego jednostki zależne
prowadzą działalność. Użytkownik może wycofać taką zgodę w każdym momencie,
kontaktując się z nami poprzez adres e-mail inquiries@emerson.com lub telefonicznie
pod numerem: +1 314-553-2000. Wycofanie przez użytkownika zgody nie dotyczy
wcześniejszego wykorzystania i ujawnienia danych, za wyjątkiem przypadków
wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. W pozostałych przypadkach będziemy
przetwarzać Dane Osobowe użytkownika zgodnie z naszymi zobowiązaniami
ustawowymi i wewnętrznymi politykami i procedurami.
Opcje dostępne dla użytkownika

Użytkownik, który założył konto online na stronie Emerson lub jednej z jej jednostek lub
spółek zależnych, i chciałby zaktualizować swoje dane osobowe zapisane na swoim
koncie online, może wejść na swoje konto na tej stronie, aby sprawdzić, zmienić lub
poprawić swoje dane. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas informacji
marketingowych lub innego rodzaju komunikatów, powinien skorzystać z opcji
rezygnacji z wskazanej formy subskrypcji.. Zachowamy Dane Osobowe użytkownika
przez okres konieczny dla realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce
Prywatności, za wyjątkiem przypadków, gdy prawo wymaga lub zezwala przechowywać
dane dłuższy okres.
Dostęp do Danych Osobowych użytkownika
Użytkownicy będący rezydentami UE mają prawo wglądu do swoich danych osobowych.
Za wgląd do swoich danych osobowych może zostać pobrana opłata za pokrycie
związanych z tym kosztów.. Prośby o wgląd do swoich danych osobowych można
zgłosić droga mailową na adres: inquiries@emerson.com lub dzwoniąc pod numer +1
314-553-2000.
Zobowiązanie do ochrony prywatności dzieci
Zgodnie z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Children's Online Privacy
Protection Act))§§ 6501-06 Rozdziału 15 Kodeksu Stanów Zjednoczonych oraz §§
312.1-312.12 Rozdziału 16 Kodeksu przepisów federalnych, osoby poniżej 13 roku życia
nie mogą być użytkownikami naszej witryny i nie gromadzimy dobrowolnie danych
dzieci. Korzystając z naszej strony, użytkownik oświadcza, że ma ukończone 13 lat.
Jak się nam skontaktować
Wszelkie pytanie dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy kierować do nas drogą
pocztową na adres: Emerson Electric Co., Attn: Website Inquiries, 8000 W. Florissant
Avenue, Building AA, St. Louis, MO 63136, mailową na adres: inquiries@emerson.com
lub telefonicznie na numer +1 314-553-2000.
Zmiany
Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Należy
sprawdzać „Datę wejścia w życie” na górze tej strony, by sprawdzić datę ostatniej
aktualizacji Polityki Prywatności. Jeśli nie określono inaczej, wszelkie zmiany
wprowadzane do niniejszej Polityki Prywatności będą wchodziły w życie natychmiast po
opublikowaniu na tej stronie. Dalsze korzystanie z Serwisów po wprowadzeniu zmian do
Polityki Prywatności oznacza zgodę użytkownika na praktyki opisane w zaktualizowanej
Polityce Prywatności. Jeśli nie określono inaczej, aktualna Polityka Prywatności ma
zastosowanie do wszystkich informacji dotyczących użytkownika i jego konta będących
w posiadaniu spółki.
Poprzednie wersje

