Deklaracja zgodności WE
The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA stwierdza, że poniższe jednostki:
Model nr
02700
02701

Numer seryjny
400000000 i
wyższe
400000000 i
wyższe

Opis produktu
Kosiarka wleczona 5-elementowa
TM5490
Kosiarka wleczona 7-elementowa
TM7490

Opis faktury
TM5490 - 5 GANG TRAILED
MOWER BASE UNIT
TM7490 - 7 GANG TRAILED
MOWER BASE UNIT

Są zgodne z następującymi dyrektywami:
2006/42/WE (Bezpieczeństwo maszyn)
Ponadto następujące akcesoria/osprzęt są zgodne ze wskazanymi poniżej dyrektywami w przypadku instalacji zgodnie z
instrukcjami dotyczących modeli wymienionych poniżej:
Model Opis
Dyrektywa
Akcesoria/elementy dołączane do wszystkich modeli
02800 Zespół tnący MK 3 o
2006/42/WE
szerokości 200 mm z 4
ostrzami
02801 Zespół tnący MK 3 o
2006/42/WE
szerokości 200 mm z 6
ostrzami
02802 Zespół tnący MK 3 o
2006/42/WE
szerokości 200 mm z 8
ostrzami
02803 Zespół tnący MK 3 o
2006/42/WE
szerokości 200 mm z 10
ostrzami
02805 Jednostka tnąca Mk 3
2006/42/WE
200 mm z 4 ostrzami w
formie spirali lewoskrętnej
02806 Jednostka tnąca Mk 3
2006/42/WE
200 mm z 6 ostrzami w
formie spirali lewoskrętnej
02807 Jednostka tnąca Mk 3
2006/42/WE
200 mm z 8 ostrzami w
formie spirali lewoskrętnej

Model
02808
02810
02811
02812
02815
02816
02817
02861

Opis
Jednostka tnąca Mk 3
200 mm z 10 ostrzami w
formie spirali lewoskrętnej
Zespół tnący MK 3 o
szerokości 250 mm z 4
ostrzami
Zespół tnący MK 3 o
szerokości 250 mm z 6
ostrzami
Zespół tnący MK 3 o
szerokości 250 mm z 8
ostrzami
Jednostka tnąca Mk 3
250 mm z 4 ostrzami w
formie spirali lewoskrętnej
Jednostka tnąca Mk 3
250 mm z 6 ostrzami w
formie spirali lewoskrętnej
Jednostka tnąca Mk 3
250 mm z 8 ostrzami w
formie spirali lewoskrętnej
Elektryczny zestaw
podnoszący

Dyrektywa
2006/42/WE
2006/42/WE
2006/42/WE
2006/42/WE
2006/42/WE
2006/42/WE
2006/42/WE
2006/42/WE,
2014/30/UE

Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.
Przedmiot tej deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.
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Powiadomienie dotyczące prywatności (EOG/Wielka
Brytania)
Korzystanie z Twoich informacji osobowych przez Toro
Firma The Toro Company („Toro”) szanuje prywatność użytkownika. Podczas zakupu naszych produktów możemy
gromadzić pewne dotyczące użytkownika informacje osobowe pochodzące zarówno od użytkownika jak i od lokalnego
oddziału firmy Toro lub sprzedawcy produktów marki Toro. Toro wykorzystuje takie dane do realizacji swoich zobowiązań
wynikających z umowy – takich jak rejestracja gwarancji, realizacja zgłoszeń gwarancyjnych lub możliwość kontaktu z
nabywcą w przypadku akcji wycofywania produktu – oraz w uzasadnionych celach biznesowych-na przykład do oceny
zadowolenia klientów, udoskonalania naszych produktów lub dostarczania klientom informacji o mogących ich interesować
produktach. Firma Toro może udostępniać te dane swoim spółkom zależnym, oddziałom, sprzedawcom lub innym
partnerom biznesowym w związku z tymi działaniami. Mamy również prawo do ujawniania informacji osobowych, jeżeli jest
to wymagane na mocy prawa lub w związku z zakupem, sprzedażą lub połączeniem się przedsiębiorstw. Nie sprzedamy
danych osobowych naszych klientów dla celów marketingowych żadnej innej firmie.
Przechowywanie Twoich informacji osobowych przez Toro
Toro będzie przechowywać dane osobowe naszych klientów tak długo, jak długo będą one istotne dla powyższych
celów oraz zgodnie z wymogami prawnymi. Więcej informacji o stosownych okresach przechowywania danych można
uzyskać wysyłając wiadomość na adres legal@toro.com.
Zaangażowanie firmy Toro w bezpieczeństwo
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w USA lub innym kraju, który może mieć mniej surowe przepisy dotyczące
ochrony danych niż Twój kraj zamieszkania. Ilekroć przenosimy Twoje dane poza Twój kraj zamieszkania, podejmiemy
prawnie wymagane kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony Twoich informacji i upewnienia
się, że są one traktowane w bezpieczny sposób.
Dostęp i poprawianie danych
Użytkownik może mieć prawo do poprawiania lub weryfikacji swoich danych osobowych oraz do sprzeciwu lub ograniczenia
przetwarzania danych. W tym celu prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem legal@toro.com. W razie
wątpliwości co do sposobu posługiwania się Twoimi informacjami przez Toro zachęcamy do zgłoszenia wątpliwej sytuacji
bezpośrednio u nas. Informujemy także, że mieszkańcy krajów Europy mają prawo zgłaszania skarg do inspekcji ochrony
danych osobowych w swoim kraju.
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