VYHLÁSENIE CATERPILLAR O SPRACOVANÍ ÚDAJOV A OPRÁVNENIE PRE DIAĽKOVÉ SLUŽBY CAT®
Vyhlásenie Caterpillar Inc. o spracovaní údajov (Data Governance Statement – DGS) popisuje procesy používané spoločnosťou Caterpillar
pri zbere, zdieľaní a používaní údajov a informácií, ktoré sa týkajú zákazníkov, ich strojov, produktov, prístrojov a ostatného majetku
a pracovísk. Vyhlásenie DGS je k dispozícii na adrese https://www.caterpillar.com/en/legal-notices/data-governance-statement.html
Postupy Caterpillar pri výkone diagnostiky na diaľku a diaľkovom sprístupnení aktualizácií softvéru a firmvéru pre stroje a zariadenia,
ich konfigurácie, opráv, nových a vylepšených funkcií atď., sú uvedené v dokumente Cat® Remote Services – Software Update Process
for select Product Link™ Telematics and Cat Equipment Control Module Software (“RSP dokument“). RSP dokument je k dispozícii na
adrese https://www.cat.com/remoteservicesprocess?_ga=2.245276421.1412167159.1561985855-475983137.1559312215.
Pojmy v tomto Oprávnení zvýraznené veľkými písmenami, ktoré tu nie sú definované, majú význam uvedený v dokumentoch DGS a RSP.
Nižšie uvedený právny subjekt (firma) týmto prehlasuje a potvrdzuje, že vypracovanie, prevzatie a uplatnenie tohto Oprávnenia
schválil a podpísal štatutárny zástupca firmy uvedený v tomto Oprávnení.
Firma potvrdzuje a dáva súhlas na prenos údajov do Caterpillar cez zariadenia inštalované na strojoch firmy alebo iným spôsobom
uvedeným v DGS a oprávňuje Caterpillar, aby tieto údaje a informácie zbieral, používal a zdieľal (vrátane údajov a informácií, ktoré
Caterpillar zbieral doteraz) a to v súlade s DGS.

SÚHLASÍM

NESÚHLASÍM

Firma súhlasí s účasťou v programe Diaľkových služieb (vrátane diagnostiky a aktualizácií na diaľku) a oprávňuje Caterpillar k diaľkovému
zberu, programovaniu a inštalovaniu aktualizácií na strojoch a zariadeniach firmy v súlade s RSP dokumentom.

SÚHLASÍM

NESÚHLASÍM

Práva poskytnuté v tomto oprávnení zostávajú účinné aj po ukončení alebo uplynutí predplatného na digitálne služby. Toto Oprávnenie
je nadradené iným dohodám a nahrádza akékoľvek iné oprávnenia k uvedenému predmetu, s výnimkou písomnej dohody medzi
firmou a Caterpillar, v ktorej sa výslovne odkazuje na DGS.
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