
 

 
Съгласие за събиране, споделяне и използване на данни 

Декларацията на Caterpillar за управление на данните, заедно с Глобалната политика на Caterpillar 
за защитата на данни и всички уведомления за защитата на данни, приложими към Вашите 
абонаменти за цифрови инструменти, описва практиките на Caterpillar относно събирането, 
споделянето и използването на данни и информация за машини, продукти или други активи и 
свързваните с тях работни обекти – напр. необходимите за активиране на Cat® Connect и други 
Цифрови инструменти. Използваните в това Съгласие термини имат значението, посочено в 
Декларацията за управление на данните. Давайки Вашето съгласие, свързано с Декларацията за 
управление на данните, Вие подпомагате Caterpillar и неговите дилъри в тяхната работа, а именно 
да Ви предоставяме качествена поддръжка и услуги и високоефективни Цифрови инструменти. 

   Декларация за управление на данните 
 

Потвърждавам, че (i) съм прочел/а, разбрал/а и съм съгласен/съгласна с 
Декларацията за управление на данните и (ii) доброволно предоставям данни 
и информация, описани в Декларацията за управление на данните на 
Caterpillar, като давам на Caterpillar правото да събира, използва и споделя 
тези данни и информация (вкл. всякакви такива, събирани и преди от  
Caterpillar) по начините, посочени в Декларацията за управление на данните. 

Участие в дистанционни услуги / Ъпдейти 

Приемам Отказвам 

Декларацията за управление на данните също така описва как Caterpillar може да извършва дистанционна 
диагностика и да осигурява дистанционно ъпдейти и подобрения на фирмен и друг софтуер, като 
например конфигуриране, обновявания, отстраняване на неизправности, нови или подобрени функции и 
др., за Вашите Активи и Устройства. Процесите на Caterpillar по осигуряването на дистанционни ъпдейти 
и подобрения са описани в Дистанционните услуги на Cat®: Software Update Process for Cat Branded 
Product (Процес на ъпдейтване на софтуера за продукти на Cat). 

Дистанционни услуги на Cat®: Software Update Process for select Product Link™  
Telematics и Cat Equipment Control Module (ECM) Software 

Потвърждавам, че участвам доброволно в  Дистанционни услуги (вкл. 
дистанционна диагностика и дистанционни ъпдейти и подобрения) за моите 
Активи и Устройства, както и че оторизирам Caterpillar да получат достъп 
до, програмират и инсталират ъпдейти и подобрения върху моите 
Устройства и Активи в съответствие с Декларацията за управление на 
данните и процесите, описани в следните Дистанционни услуги на Cat®: 
Software Update Process for select Product Link™ Telematics и Cat ECM Software 

Оттегляне на съгласието / Други 

 

Приемам   Отказвам 

Информиран/а съм, че по всяко време мога да оттегля своето съгласие за текущото събиране на данни и 
информация от Caterpillar или да прекратя участието си в Дистанционните услуги на Caterpillar, или да 
отправя други свързани с това искания към Caterpillar, свързвайки се с тях на CatConnectSupport@cat.com.  

Доколкото това не е забранено от закона, Caterpillar може да продължи да обработва данни и информация, 
предоставени преди оттеглянето на Вашето съгласие, вкл. всякакви сборни и деидентифицирани данни, и 
след неговото оттегляне, съобразно Съгласието за управление на данни. 

Ако прехвърлите каквито и да било Устройства или Активи на друго лице или субект, е задължително (i) да 
уведомите следващия собственик, наемател, ползвател или оператор, за условията на Декларацията за 
управление на данните и на това Съгласие и (ii) да информирате Вашия дилър за прехвърлянето. 

Правата, предоставени в това Съгласие, са валидни и след прекратяването или изтичането на моите 
абонаменти за каквито и да било Цифрови инструменти. Даването на това Съгласие не влияе на каквито и 
да било по-ограничени права, дадени в други споразумения или договорености (с изключение на всяко 
писмено споразумение с Caterpillar, отнасящо се изрично до Декларацията за управление на данните). 

Полагайки подписа си по-долу, удостоверявам, че съм упълномощен да действам от името на 
представляваното от мен дружество и че отговорите, маркирани по-горе, отразяват моя избор относно 
приемането на Съгласието за управление на данни и участието в Дистанционни услуги. 

 
Компания:      
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