FORMULÁR SÚHLASU SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV

Vyhlásenie o spracovaní údajov, ktoré tvorí prílohu A, popisuje postupy, ktoré používa spoločnosť Caterpillar pri
zhromažďovaní, zdieľaní a využívaní údajov a informácií súvisiacich so strojmi, výrobkami alebo ďalším majetkom
a s nimi súvisiacimi pracoviskami – napríklad na účely fungovania Cat®Connect a iných digitálnych ponúk. Vyhlásenie
spoločnosti Caterpillar o spracovaní údajov (dostupné tiež na http://www.zeppelin.sk alebo
www.cat.com/data_governance_statement) je potrebné pravidelne a starostlivo preštudovať. Ak spoločnosť Caterpillar svoje Vyhlásenie o spracovaní údajov aktualizuje, môže vás na to upozorniť spôsobom, ktorý je v tomto Vyhlásení uvedený.
Beriem na vedomie a súhlasím s tým:
•

že som si prečítal/a formulár súhlasu so spracovaním údajov a Vyhlásenie spoločnosti Caterpillar o spracovaní údajov,
porozumel/a som mu a súhlasím s ním;

•

že týmto udeľujem spoločnosti Caterpillar a jej pridruženým spoločnostiam (podľa definície vo Vyhlásení o spracovaní
údajov) a každému z jej príslušných poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, dodávateľov, subdodávateľov
a distribútorov bezvýhradné, celosvetové, trvalé a plné právo a licenciu, vrátane práva poskytovať a povoľovať sublicencie na niekoľkých úrovniach, mať prístup, používať a spracovávať, manipulovať, meniť, spájať s ďalšími údajmi alebo dielmi a/alebo vytvárať z nich odvodené diela, v súlade s Vyhlásením o spracovaní údajov, všetky informácie zhromažďované, prenášané alebo ďalej spracovávané v súlade s Vyhlásením o spracovaní údajov; že táto licencia platí
spätne od dátumu, kedy boli tieto informácie zhromaždené a že toto udelenie práva a licencie sa uskutočňuje bez zreteľa na iné obmedzenejšie práva udelené v iných zmluvách alebo dohovoroch, vrátane všetkých manuálov o výrobkoch a inej dokumentácie súvisiacej s Majetkom (podľa definície vo Vyhlásení o spracovaní údajov);

•

že ak to nie je zákonom zakázané, spoločnosť Caterpillar môže mať občas vzdialený prístup k telematike alebo inému
zariadeniu inštalovanému na Majetku a programovať ho na akýkoľvek účel, vrátane napríklad (a) inštalácie alebo zaistenia inštalácie, aktualizácie a upgrade softvéru, firmvéru alebo operačných systémov (napríklad pre posilnenie bezpečnosti alebo zlepšenie prevádzky Majetku alebo (b) zavádzania nových vlastností a/alebo zmeny typu a frekvencie
údajov prenášaných prostredníctvom telematického zariadenia (napríklad kvôli diaľkovému riešeniu problémov
a/alebo poskytovaniu zvýšenej hodnoty pre zákazníkov); že Caterpillar nemôže zaručiť, že po takejto aktualizácii budú
zachované užívateľské preferencie a konfiguračné nastavenia bez ohľadu na to, či je aktualizácia vykonaná diaľkovo
alebo inak a že, ak je to povolené príslušnými predpismi, spoločnosť Caterpillar môže vykonať tieto činnosti bez
ďalšieho oznámenia, a že môžem kedykoľvek odvolať súhlas s inštaláciou aktualizácií a upgradov alebo predložiť spoločnosti Caterpillar kedykoľvek iné súvisiace žiadosti tak, že ju budem kontaktovať na adrese CatConnectSupport@cat.com.

Ak robíte prevod vlastníctva, prenájmu, užívania alebo prevádzky akéhokoľvek Majetku, musíte (i) informovať ďalšieho
vlastníka, nájomcu, užívateľa alebo prevádzkovateľa o ustanoveniach tohto formulára súhlasu so spracovaním údajov
a (ii) oznámiť svojmu obchodnému zástupcovi, že ste previedli vlastníctvo, prenájom, užívanie alebo prevádzku Majetku
a identifikovať fyzickú alebo právnickú osobu, na ktorú bolo vlastníctvo, prenájom, užívanie alebo prevádzka prevedené.

Svojím podpisom nižšie dávam dobrovoľný súhlas a potvrdzujem tento formulár súhlasu so spracovaním údajov:
Firma: ............................................................
Meno: ............................................................
Podpis: ...........................................................
Dátum: ...........................................................
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