Politica de confidențialitate și Securitate

Kimball Electronics apreciază sincer încrederea pe care o acordați bunurilor și serviciilor noastre.
Confidențialitatea și securitatea informațiilor colectate de la dumneavoastră reprezintă o prioritate
pentru noi. Este la fel de important pentru noi ca dumneavoastră să înțelegeți modul în care tratăm
aceste informații.
Prin accesarea, navigarea sau utilizarea acestui site web, recunoașteți în mod expres că ați citit, ați
înțeles și sunteți de acord cu toți termenii acestei Politici de confidențialitate, așa cum sunt descriși
mai jos și așa cum poate fi modificată de noi din când în când, fără notificare prealabilă. Dacă nu
sunteți de acord cu toți acești termeni, vă rugăm să nu navigați sau să utilizați acest site web.

Colectarea de informații
Informațiile pe care le colectăm depind de relația dvs. cu noi și de ceea ce faceți atunci când vizitați
site-ul nostru. Colectăm informații despre vizitatorii site-ului nostru web și despre angajații actuali și
potențiali, membrii de familie ai angajaților, clienți, furnizori, contractori și alte persoane care au o
relație reală sau potențială cu Kimball. În cazul vizitatorilor site-ului nostru web, este posibil să vă
solicităm să furnizați informații specifice despre dvs. atunci când vă angajați în anumite
activități.Aceste informații vor include, în general, numele dvs., ID-ul de utilizator, numărul de telefon,
adresa de e-mail și adresa poștală. Deși este opțional să dezvăluiți informațiile solicitate, trebuie să
faceți acest lucru pentru a vă angaja în anumite activități pe site-ul nostru sau pentru a menține o
relație cu noi.
Pentru a desfășura activități comerciale și pentru a respecta reglementările guvernamentale
(ocuparea forței de muncă, impozite, asigurări etc.), putem colecta informații personale suplimentare,
în special despre angajații potențiali și actuali, cum ar fi numere de identificare guvernamentale (de
exemplu, numere de securitate socială, numere de identificare a contribuabililor, permise de
conducere etc.), data nașterii, sexul, rasa, etnia, informații privind sănătatea și dizabilitățile, informații
legate de familie (de exemplu, starea civilă, informații personale și legate de sănătate despre membrii
familiei etc.), informații sindicale și orice alte informații necesare. Orice persoană care trimite
informații nesolicitate către Kimball prin orice mijloace își dă în mod explicit consimțământul pentru
stocarea, distrugerea, prelucrarea, divulgarea și/sau orice altă utilizare de către Kimball sau orice altă
parte a informațiilor nesolicitate.

Cookie-uri
De asemenea, este posibil să obținem anumite informații despre dvs. de la un "cookie" și de la adresa
dvs. de IP/internet. Cookie-urile sunt mici bucăți de informații care sunt stocate de către browserul

dvs. web pe hard disk-ul computerului dvs. și ne permit să vă servim mai repede și cu o calitate mai
bună. Dacă nu vă plac cookie-urile, probabil că browserul dvs. web include o opțiune care vă permite
să nu le acceptați și/sau să ștergeți cookie-urile existente.

Utilizarea informațiilor pe care le colectăm
Putem utiliza informațiile dumneavoastră după cum urmează:
 pentru a vă identifica personal
 pentru a comunica cu dvs.
 pentru a vă oferi servicii personalizate, eficiente și fără probleme
 pentru a vă oferi un suport mai bun pentru clienți
 pentru a ne îmbunătăți eforturile de marketing și promovare
 pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web
 pentru a respecta cerințele privind resursele umane
 pentru a oferi beneficii angajaților (compensații, sănătate, asigurări etc.)

Dezvăluirea de informații
Promitem că nu vom dezvălui, vinde sau distribui în alt mod către o terță parte niciuna dintre
informațiile dvs. personale identificabile fără permisiunea dvs. prealabilă, cu excepția următoarelor
circumstanțe:
- Solicitări și investigații legale - Putem dezvălui orice informații despre dvs. atunci când, în opinia
noastră, o astfel de dezvăluire este necesară pentru a preveni frauda sau pentru a respecta orice
statut, lege, regulă sau regulament al oricărei autorități guvernamentale sau orice ordin al unei
instanțe judecătorești competente.
- Furnizori de servicii terți - Putem, din când în când, să externalizăm unele sau toate operațiunile
afacerii noastre către furnizori de servicii terți. În astfel de cazuri, va fi necesar ca noi să dezvăluim
informațiile dumneavoastră acelor furnizori de servicii. În unele cazuri, furnizorii de servicii pot colecta
informații direct de la dvs. în numele nostru. Noi restricționăm modul în care acești furnizori de servicii
pot accesa, utiliza și divulga informațiile dumneavoastră.
- Agenți - Angajăm alte companii și persoane fizice pentru a îndeplini funcții în numele nostru.
Exemplele includ îndeplinirea comenzilor, livrarea de colete, trimiterea de corespondență poștală și
e-mail, eliminarea informațiilor repetitive din listele de utilizatori, analiza datelor, furnizarea de
asistență de marketing, furnizarea de rezultate de căutare și link-uri (inclusiv liste și link-uri plătite),
procesarea plăților cu cardul de credit, furnizarea de servicii pentru clienți, procesarea compensațiilor
angajaților,furnizarea de beneficii pentru angajați și furnizarea de servicii juridice sau alte servicii
profesionale. Acești agenți au acces la informațiile dvs. necesare pentru a-și îndeplini funcțiile, dar nu
le pot folosi în alte scopuri.

- Transferuri de afaceri - Pe măsură ce continuăm să ne dezvoltăm activitatea, este posibil să vindem
sau să cumpărăm companii, filiale sau unități de afaceri. În astfel de tranzacții, informațiile reprezintă,
în general, unul dintre activele comerciale transferate, dar rămân supuse promisiunilor făcute în orice
politici de confidențialitate preexistente (cu excepția cazului în care, desigur, persoana respectivă își
dă consimțământul pentru altceva). De asemenea, în cazul puțin probabil în care Kimball sau toate
activele sale sunt achiziționate, informațiile dumneavoastră pot fi unul dintre activele transferate.
- Protecția Kimball și a altora - Eliberăm informații atunci când considerăm că eliberarea este adecvată
pentru a respecta legea; pentru a pune în aplicare sau a aplica politicile noastre și alte acorduri; sau
pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Kimball, a clienților și angajaților noștri sau a
altor persoane. Aceasta include schimbul de informații cu alte companii și organizații pentru protecția
împotriva fraudei și reducerea riscului de credit. În mod evident, însă, acest lucru nu include vânzarea,
închirierea, partajarea sau divulgarea în alt mod a informațiilor de identificare personală ale
persoanelor în scopuri comerciale, încălcând astfel angajamentele stabilite în această politică de
confidențialitate.

Restricționarea și actualizarea informațiilor dvs. Personale
Deși vă puteți modifica informațiile pe site-ul nostru web, este posibil să păstrăm aceste informații
anterioare despre dumneavoastră. Ne vom strădui să onorăm orice solicitare rezonabilă de
restricționare a utilizării informațiilor dumneavoastră. Prin urmare, nu trebuie să vă așteptați ca toate
informațiile dvs. anterioare să fie eliminate din bazele noastre de date în momentul în care ne
notificați modificările.
Pentru a accesa, modifica, elimina sau renunța la utilizarea ulterioară a aplicațiilor noastre bazate pe
web, vă rugăm să vă conectați la aplicația (aplicațiile) specifică (specifice) pe care ați utilizat-o (de
exemplu, oportunități de carieră, site-uri ale dealerilor). Dacă întâmpinați dificultăți în localizarea
aplicației (aplicațiilor) pe care ați utilizat-o (le-ați utilizat anterior), ne puteți notifica prin e-mail la
keiprivacy@kimballelectronics.com.

Securitatea informațiilor dumneavoastră personale
Utilizăm măsuri și tehnologii de securitate rezonabile, cum ar fi protecția prin parolă, criptare,
încuietori fizice etc., pentru a asigura confidențialitatea informațiilor dumneavoastră personale. Cu
toate acestea, trebuie să știți că nicio transmisie de date nu poate fi garantată 100%, iar măsurile
noastre de securitate nu protejează informațiile dumneavoastră odată ce acestea părăsesc controlul
serverului nostru web.
De asemenea, deoarece site-ul nostru web poate furniza linkuri către site-uri ale unor terțe părți pe
care nu le controlăm, nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în ceea ce privește aceste site-uri.
Ar trebui să citiți și să acceptați politicile de confidențialitate ale tuturor acestor site-uri înainte de a
le accesa.

Părinți și copii
Minorii nu sunt eligibili pentru a utiliza serviciile noastre.
Dacă sunteți părinte sau tutore, vă rugăm să depuneți toate eforturile pentru a proteja
confidențialitatea copiilor dumneavoastră. Dacă sunteți minor, vă rugăm să nu ne trimiteți niciun fel
de informații despre dumneavoastră.
Scutul de confidențialitate UE-SUA
Kimball Electronics și filialele sale din SUA (KEG) respectă Cadrul de protecție a confidențialității UESUA, așa cum a fost stabilit de Departamentul de Comerț al SUA în ceea ce privește colectarea,
utilizarea și păstrarea informațiilor personale transferate din Uniunea Europeană și Regatul Unit în
Statele Unite ale Americii în baza Scutului de confidențialitate.
KEG a certificat în fața Departamentului de Comerț că aderă la principiile Scutului de confidențialitate
în ceea ce privește aceste informații. În cazul în care există un conflict între termenii acestei politici
de confidențialitate și securitate [www.kimballelectronics.com] și principiile Scutului de
confidențialitate, principiile Scutului de confidențialitate se vor aplica. Pentru a afla mai multe despre
programul Privacy Shield și pentru a vedea certificarea noastră, vă rugăm să vizitați
www.privacyshield.gov.
Participarea KEG la Scutul de confidențialitate se aplică tuturor datelor cu caracter personal care fac
obiectul Declarației de confidențialitate și securitate a KEG și care sunt primite din Uniunea Europeană
și din Spațiul Economic European. KEG va respecta principiile Scutului de confidențialitate în ceea ce
privește aceste date cu caracter personal.
Responsabilitatea KEG pentru datele cu caracter personal pe care le primește în cadrul Scutului de
confidențialitate și pe care le transferă ulterior către o terță parte este descrisă în Principiile Scutului
de confidențialitate. În special, KEG rămâne responsabil și răspunzător, în conformitate cu principiile
Scutului de confidențialitate, față de agenții terți pe care îi angajează să prelucreze date cu caracter
personal în numele său, în conformitate cu principiile, cu excepția cazului în care KEG dovedește că
nu este responsabil pentru evenimentul care a dus la producerea prejudiciului.
După cum se explică mai detaliat în Declarația de politică de confidențialitate a KEG, vă încurajăm să
ne contactați la keiprivacy@kimballelectronics.com în cazul în care aveți o plângere legată de Scutul
de confidențialitate (sau legată de confidențialitate în general). În cazul plângerilor care nu pot fi
rezolvate direct cu KEG, KEG a ales să coopereze cu autoritățile de protecție a datelor din UE (DPA) în
legătură cu astfel de plângeri nerezolvate. Vă rugăm să ne contactați pentru a fi direcționați către
persoanele de contact ale APD relevante. În plus, KEG oferă o opțiune de arbitraj obligatoriu pentru
a aborda plângerile reziduale care nu au fost rezolvate prin alte mijloace. KEG se supune puterilor de
investigare și de aplicare a legii ale Comisiei Federale pentru Comerț din SUA (FTC).

Kimball Electronics: Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) - numai în Uniunea
Europeană

Kimball Electronics Group, LLC poate primi și controla datele cu caracter personal pe care le furnizați
entităților sale europene sau direct către ea. Colectăm numai datele cu caracter personal oferite în
mod voluntar de către dumneavoastră sau solicitate în calitate de angajați ai Kimballși folosim aceste
date numai în funcție de rolul sau interacțiunile pe care le aveți cu Kimball.
Kimball are nevoie să colecteze și să controleze datele dvs. personale pentru a desfășura activități
esențiale legate de angajare sau, în cazul datelor personale ale unor terțe părți, pentru a îndeplini
funcțiile relației noastre de afaceri cu dvs.
Toate datele cu caracter personal sunt păstrate în așa fel încât să restricționăm accesul terților, cu
excepția cazului în care acesta este acordat în mod specific (cum ar fi procesarea salariilor de către
terți) sau în conformitate cu legea. Dispunem de un sistem de protecție a datelor pentru a gestiona
prelucrarea eficientă și sigură a datelor dvs. personale.
Păstrăm datele dvs. doar atât timp cât:
a) sunteți angajat,
b) în cazul datelor care nu sunt ale angajaților, sunteți implicat în relația de afaceri cu Kimball sau
c) în măsura în care acest lucru este impus de lege.
Vă mulțumim că ați furnizat informațiile dumneavoastră personale către Kimball. Utilizăm numele,
adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații personale ale dumneavoastră numai
din motive legate de angajați sau pentru a comunica mai eficient cu cei care nu sunt angajați. Dacă
aveți nelămuriri cu privire la utilizarea datelor dvs. personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail la
keiprivacy@kimballelectronics.com. Informații suplimentarecu privire la orientările specifice fiecărei
țări ale Kimball Electronics Poland, Sp., z.o.o. și Kimball Electronics Romania, SRL se găsesc pe pagina
de facilități a fiecărei companii în limba engleză și în limba locală.
GDPR vă oferă anumite drepturi în ceea ce privește datele dvs. personale furnizate către Kimball.
Aveți dreptul de a vedea datele pe care le deținem și de a corecta eventualele erori. În măsura în care
poate fi limitat de nevoile noastre legitime de afaceri de a vă păstra datele, puteți solicita ca Kimball
să vă șteargă datele personale din sistemele sale și din sistemul oricărei terțe părți cărora Kimball lea furnizat datele dumneavoastră. Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi sau să
solicitați ca Kimball să investigheze modul în care au fost utilizate datele dumneavoastră, vă rugăm să
trimiteți un e-mail la adresa: keiprivacy@kimballelectronics.com.
Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau dacă doriți să vorbiți cu un personal de date specific
unei țări, vă rugăm să contactați administratorii de date Kimball Electronics Polonia sau Kimball
Electronics România.
Notă
Toate notificările solicitate sau permise în temeiul prezentei Politici de confidențialitate vor fi în scris,
vor face referire la prezenta Politică de confidențialitate și vor fi considerate ca fiind transmise la
primirea lor, atunci când sunt trimise prin poștă recomandată sau certificată, cu confirmare de primire,

cu timbru preplătit sau prin curierat comercial de noapte, cu confirmare scrisă de primire. Toate
comunicările vor fi trimise la adresa stabilită mai jos sau la orice altă adresă desemnată de Kimball
prin notificarea prin divulgare în această politică de confidențialitate.
Kimball Electronics, Inc.
Manager de conformitate cu confidențialitate
1205 Kimball Blvd.
Jasper, IN 47549
SUA

