Zásady ochrany osobných údajov
Tieto webové stránky prevádzkuje a vlastní spoločnosť Kimberly-Clark. Sme si vedomí toho, že množstvu
návštevníkov týchto stránok záleží na informáciách, ktoré nám poskytujú, aj na tom, ako s nimi naložíme.
Naše stránky obsahujú ponuku zaslania vzorky zadarmo. V tomto prípade môžete zaslať vašu požiadavku na
vzorku a ďalšie údaje elektronicky. Za týchto okolností použijeme údaje, ktoré ste nám poskytli iba na účely
zaslania vzorky (napr. aby sme Vás kontaktovali telefonicky alebo cez e-mail v prípade vrátenia vzorky späť
do Kimberly-Clark).
Na týchto stránkach nezbierame osobné informácie, pokiaľ nám ich dobrovoľne a vedome neposkytnete.
Našu stránku môžete navštíviť anonymne bez toho, aby ste nám o sebe museli oznámiť akékoľvek
informácie. Pokiaľ nám však dáte výslovný súhlas, aby sme použili Vaše osobné informácie, (napríklad tým,
že nás požiadate, aby sme Vás zaradili do svojho adresára pre korešpondenciu), môžeme Vás občas
kontaktovať.
Naše stránky obsahujú prvky, ktoré si vyžadujú registráciu. Pokiaľ sa zaregistrujete, použijeme Vaše
registračné informácie na poskytnutie informácií alebo produktov, ktoré požadujete. Požiadaviek tohto druhu
máme veľké množstvo, a preto môžeme Vaše meno a adresu poskytnúť nášmu partnerskému zásielkovému
domu. Naši partneri vám poskytnú informácie alebo produkty, o ktoré ste prejavili záujem v našom mene.
Deti
Pokiaľ máte menej ako 12 rokov, opýtajte sa rodičov, či nám smiete poskytnúť svoje meno, adresu alebo e-mail
skôr, ako tak učiníte.
Cookies
Ako mnoho iných spoločností, občas používame na svojich internetových stránkach technológiu cookies. Tieto
cookies sú uložené vo Vašom počítači Vaším prehliadačom. Keď sa prihlásite, cookie nám oznámi, či ste nový
návštevník alebo či ste naše stránky v minulosti už navštívili. Cookie neobsahuje žiadne osobné informácie o
Vás, ani nám nedáva možnosť Vás kontaktovať alebo získať akékoľvek informácie z vášho počítača. Cookies
používame na našich stránkach na identifikáciu položiek, o ktoré máte najväčší záujem. Cookies nám umožní
poskytovať vám informácie, ktoré si naozaj prajete.
Pre odstránenie cookies z Vášho počítača prejdite na túto webovú stránku:
www.microsoft.com/info/cookies.htm.
Alebo si môžete preštudovať dokumenty v nápovede Vášho internetového prehliadača, ktorá sa obvykle
nachádza v nástrojovej lište v hornej časti vašej obrazovky.
Kontakt
Pokiaľ máte akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú našej politiky ochrany súkromia, kontaktujte nás na e-mailovej
adrese: depend.info@kcc.com
Alebo nám napíšte na adresu:
Depend
Kimberly-Clark, s.r.o, organizačná zložka
Prievozská 37
P.O.BOX 10
820 04 Bratislava 24
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