Zásady ochrany osobních údajů
Tyto webové stránky provozuje a vlastní společnost Kimberly-Clark. Jsme si vědomi toho, že řadě návštěvníků
těchto stránek záleží na informacích, které nám poskytují, i na tom, jak s nimi naložíme.
Naše stránky obsahují nabídku zaslání vzorku zdarma. V tomto případě můžete zaslat Váš požadavek na
vzorek a další údaje elektronicky. Za těchto okolností použijeme údaje, které jste nám poskytli, pouze pro účely
zaslání vzorku (např. abychom Vás kontaktovali telefonicky nebo přes e-mail v případě vrácení vzorku zpět do
Kimberly-Clark).
Na těchto stránkách nesbíráme osobní informace, pokud nám je dobrovolně a vědomě neposkytnete. Naši
stránku můžete navštívit anonymně bez toho, že byste nám o sobě museli sdělit jakékoliv informace. Pokud
nám však dáte výslovný souhlas, abychom použili Vaše osobní informace, (například tím, že nás požádáte,
abychom Vás zařadili do svého adresáře pro korespondenci) můžeme Vás občas kontaktovat.
Naše stránky obsahují prvky, které vyžadují registraci. Pokud se registrujete, použijeme Vaše registrační
informace k poskytnutí informací nebo produktů, které požadujete. Požadavků tohoto druhu máme velké
množství, a proto můžeme Vaše jméno a adresu poskytnout našemu partnerskému zásilkovému domu. Naši
partneři Vám poskytnou informace nebo produkty, o které jste projevili zájem, naším jménem.
Děti
Pokud je Vám méně než 12 let, zeptejte se rodičů, zda nám smíte poskytnout své jméno, adresu nebo e-mail,
dříve než tak učiníte.
Cookies
Jako mnoho jiných společností, občas používáme na svých internetových stránkách technologii cookies. Tyto
cookies jsou uloženy ve Vašem počítači Vaším prohlížečem. Když se přihlásíte, cookie nám sdělí, zda jste nový
návštěvník, nebo zda jste naše stránky v minulosti již navštívili. Cookie neobsahuje žádné osobní informace o
Vás, ani nám nedává možnost Vás kontaktovat nebo získat jakékoliv informace z Vašeho počítače.
Cookies používáme na našich stránkách pro identifikaci položek, o které máte největší zájem. Cookies nám
umožní poskytovat informace, které si opravdu přejete.
Pro odstranění cookies z Vašeho počítače přejděte na tuto webovou stránku:
www.microsoft.com/info/cookies.htm.
Nebo můžete prostudovat dokumenty v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče, která se obvykle nachází
v nástrojové liště nahoře na Vaší obrazovce.
Kontakt
Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na e-mailové adrese: depend.info@kcc.com
Nebo nám napište na adresu:
Depend
Kimberly-Clark, s.r.o.
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15 190
93 Praha 9
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