
My JohnDeere – Beskyttelse af data
“KUN GYLDIG FOR KUNDER MED KONTRAKTER INDEN FOR VÆRNETING i Kazakhstan,
Liechtenstein, Norge, Schweiz, Ukraine, Island eller en medlemsstat i EU”

Denne privatlivspolitik refererer til data indhentet igennem MyJohnDeere - Operationscenter.

John Deere forpligter sig til at respektere og beskytte kunders personlige og følsomme data. Al
personlig data, indsamlet under denne aftales gyldighed, er kun indsamlet med formålet af
opfylde de kontraktlige tjenesteydelser.

1. Dataindsamling
John Deere må indsamle data genereret ved anvendelsen af, indsamlet af, eller lagret i
maskiner og udstyr, såvel som data indtastet igennem enhver anden system-brugerflade. I
henhold til de kontraktlige tjenesteydelser, inklusive system-hardwaren og enhver anden
hardware eller enhed med grænseflade til maskineriet eller udstyret, samt al anden data, som
kunden har tilføjet internet-tjenesterne (eksempelvis, men ikke begrænset til: forbrug,
operationstid, vedligeholdelse, reparationshistorik, fugtighed, markskel, dokumentationskort
osv.)
John Deere kan processere og gemme data fra eksterne systemer eller forbinde information
med formålet at ude den af kunden forespurgte ydelse.

2. Geolokaliseringsdata
Hvis tilbudt som ydelse eller som en opgraderet funktion, kan John Deere, med formålet at
udføre denne tjeneste på vegne af kunden, ved hjælp af GSM-teknologi. positionere data i
RTCM-format og Waypoints, samt spore logs og/eller grænser. Kunden anerkender, at han/hun
kun kan anvende geolokaliseringssystemer til at spore en persons position, hvis denne person
har givet sit forebyggende, udtrykkelige, skriftlige samtykke.

3. Adgang til og brug af data
Kunden kan også autorisere eller begrænse forhandleres og/eller tredjeparters adgang på
ethvert tidspunkt. Kunden kan kræve, at John Deere fjerner adgang til og anvendelse af data for
specifikke forhandlere og/eller tredjeparter via internetfunktionerne. John Deere vil effektuere en
sådan fjernelse inden for tredive (30) dage af Kundens gyldige forespørgsel. Enhver sådan
begrænset forhandler og/eller tredjepart kan fortsat have adgang til data, der er indsamlet af
systemet før John Deeres fjernelse af forhandleren og/eller tredjepartens adgang. Kunder kan
autorisere forhandlere og/eller tredjeparter til at få adgang og kunne anvende kundedata.
John Deere kan, på vegne af kunden, give forhandlere og/eller tredjeparter information og data
med formålet af servicere kundens udstyr, inklusive maskindiagnostik, fjernservice
(eksempelvis, men ikke begrænset til, opdateringer, reparationer, assistance) og
softwareupdates på maskinens komponenter.

4. Datalagring og opbevaringspolitik
Kundedata lagres på John Deere-servere i USA. På nær og indtil kunden kræver fjernelse af
John Deeres adgang til og anvendelse af dataen, vil John Deere lagre denne, såfremt sådan
datalagring er i overensstemmelse med alle gældende føderale, statslige, regionale og lokale
love og bestemmelser, inklusive, men ikke begrænset til, såfremt gældende, love i ikke-EU-
værneting, hvor data lagres. John Deere vil have ret, men ingen forpligtelse, til at lagre dataen
på ubestemt tid, eller til at slette dataen på ethvert givent tidspunkt, når ovenfornævnte
opbevaringsperioder er udløbet, såfremt sådan datalagring er i overensstemmelse med alle
gældende føderale, statslige, regionale og lokale love og bestemmelser, inklusive, men ikke



begrænset til, såfremt gældende, love i ikke-EU-værneting, hvor data lagres. Kunden
anerkender og giver sit samtykke i, at beskeder og positions-data, der er blevet slettet fra
serverne, ikke kan genkaldes eller -skabes.

5. John Deere-dataanvendelse
John Deere har berettiget adgang til ikke-anonym kundedata, der har med formål at
tilvejebringe den kontraktligt definerede ydelse (eksempelvis, men ikke begrænset til:) JDLink,
Operationscenter-information, Field Analyzer (“markanalyseredskab”) etc.). John Deere kan
videregive kundedata til udenforstående parter, når vi i god tro vil mene, at en sådan
videregivelse af rimeligt nødvendigt for at (a) beskytte enhver person fra død eller alvorlig, fysisk
tilskadekomst; (b) forebygge svig eller misbrug overfor os eller vore brugere; (c) beskytte vores
ejendomsret; eller (d) forsvare Deere, samt Deeres datterselskaber eller ansatte fra enhver
retsforfølgelse, der kunne opstå i forbindelse med kundedata.

6. Hjemmeside-log-in og profildata
Ved forespørgsel og inden for 30 dage, vil Deere & Company give enkeltpersoner rimelig
adgang til personlig information, som de har indtastet i Systemet og som Systemet indeholder
omkring dem. Yderligere vil Deere & Company træffe rimelige foranstaltninger for at tillade
enkeltpersoner at redigere, ændre eller slette information, der demonstreres som værende
unøjagtigt eller mangelfuldt. Du har retten til at overskrive din information eller til selv at uploade
nye filer.
Brugernavne og e-mail-adresser indsamles for at tillade en optegnelse over deres aktiviteter.
Kodeord - genereret af brugeren - anvendes til at facilitere en sikker log-in-procedure.
Erklæring: Jeg har læst og accepterer indholdet i MyJohnDeere Vilkår og betingelser samt
Deeres globale Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Ved at indtaste mine
personlige data i min MyJohnDeere-brugerprofil og klikke “Jeg accepterer MyJohnDeere Vilkår
og betingelser. Opret Konto Nu”-knappen på registreringssiden, accepterer jeg, at John Deere
indsamler, processerer og videregiver mine personlige data i overensstemmelse med de opførte
betingelser i denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og MyJohnDeere Vilkår
og betingelser.


