
MyJohnDeere-tietosuoja
“KOSKEE VAIN ASIAKKAITA, JOIDEN SOPIMUKSEN OIKEUSTOIMIALUE sijaitsee
Islannissa, Kazakstanissa, Liechtensteinissa, Norjassa, Sveitsissä, Ukrainassa tai Euroopan
unionin jäsenvaltiossa”
Tämä tietosuojalauseke viittaa tietoihin, joita kerätään MyJohnDeere – Operation Center -
palvelun kautta.

John Deere sitoutuu kunnioittamaan ja suojelemaan asiakkaan henkilötietoja ja arkaluontoisia
tietoja. Kaikki tämän sopimuksen mukaisesti kerätyt henkilötiedot kerätään vain
sopimuspalveluiden tarjoamistarkoituksissa.

1. Tietojen kerääminen
John Deere voi kerätä tietoja, jotka muodostuvat tai joita kerätään koneen käytön aikana tai
jotka tallentuvat koneeseen ja laitteisiin, sekä tietoja, jotka syötetään muiden käyttöliittymien
kautta. Sopimuspalveluiden mukaisesti, mukaan lukien Järjestelmän laitteisto ja muut laitteistot
tai laitteet, jotka liitetään koneeseen ja laitteistoon, sekä muut Asiakkaan verkkopalveluihin
lisäämät tiedot (kuten kulutus, käyttötunnit, kunnossapito, korjaushistoria, kosteus, päisteet, ja
dokumentaatiokartat).
John Deere voi käsitellä ja tallentaa tietoja ulkoisista järjestelmistä tai liittää tietoja tarjotakseen
asiakkaan pyytämiä palveluita.

2. Sijaintitiedot
Jos näitä tarjotaan palveluna tai päivitystoimintona, John Deere voi asiakkaan puolesta kerätä
GSM-tekniikkaa käyttäen palveluiden tarjoamista varten sijaintitietoja RTCM-muodossa sekä
Waypoint-pisteitä, jäljityslokeja ja/tai päistetietoja. Asiakas hyväksyy, että hän saa käyttää
sijaintitietojärjestelmiä henkilön sijainnin jäljittämiseen vain, jos kyseinen henkilö on antanut
siihen ennalta suorasanaisen kirjallisen suostumuksen.

3. Tietojen käyttäminen
Asiakas voi myös valtuuttaa tai rajoittaa Jälleenmyyjän tai kolmannen osapuolen
käyttöoikeuksia milloin tahansa. Asiakas voi pyytää John Deereä poistamaan tietyiltä
Jälleenmyyjiltä pääsyn ja käyttöoikeuden Tietoihin Verkkotoimintojen välityksellä. John Deere
toteuttaa tällaisen poiston kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Asiakkaan kelvollisesta
pyynnöstä. Täten rajoitettu Jälleenmyyjä ja/tai kolmas osapuoli voi jatkaa Järjestelmän
keräämien Tietojen käyttöä siihen saakka, kun John Deere poistaa Jälleenmyyjien ja/tai
kolmasien osapuolten pääsyn. Asiakkaat voivat valtuuttaa jälleenmyyjiä ja/tai kolmansia
osapuolia käyttämään Asiakkaan Tietoja.
John Deere voi asiakkaan puolesta toimittaa Jälleenmyyjille ja/tai kolmansille osapuolille tietoja
Asiakkaan laitteistojen huoltamista varten, mukaan lukien koneiden diagnostiikka, etähuolto
(kuten päivitysten, korjausten ja avun tarjoaminen) ja koneen komponenttien
ohjelmistopäivitykset.

4. Tietojen tallennus ja säilytys
Asiakkaan tiedot tallentuvat John Deeren Palvelimille, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa. Siihen
saakka, kun Asiakas mahdollisesti pyytää poistamaan John Deeren pääsyn ja käyttöoikeudet
Tietoihin, John Deere säilyttää tiedot, mikäli tietojen säilyttäminen on kaikkien sovellettavien
liitto- ja osavaltiokohtaisten, kansallisten ja paikallisten lakien ja säädösten mukaista, mukaan
lukien EU:n ulkopuolisten Tietojen tallennussijaintien lait. John Deerellä on oikeus mutta ei
velvollisuutta säilyttää Tietoja ikuisesti tai poistaa Tiedot milloin tahansa edellä mainittujen



säilytyskausien umpeuduttua, jos tietojen säilyttäminen on kaikkien sovellettavien liitto- ja
osavaltiokohtaisten, kansallisten ja paikallisten lakien ja säädösten mukaista, mukaan lukien
EU:n ulkopuolisten Tietojen tallennussijaintien lait. Asiakas hyväksyy, että Palvelimilta
poistettujen Tietojen siirtoa tai sijoittamista ei voida hakea tai luoda uudelleen.

5. Tietojen käyttäminen John Deeren taholta
John Deerellä on oikeus käyttää tunnistettavia asiakastietoja sopimuksissa mainittujen
palveluiden tarjoamiseen (kuten JDLink, Operation Center -tiedot ja peltoanalysointi).
John Deere voi luovuttaa asiakkaan tietoja ulkopuolisille osapuolille, kun voimme hyvässä
uskossa katsoa, että luovuttaminen on kohtuullisesti katsoen tarpeellista, jotta voimme (a)
suojella henkilöitä kuolemalta tai vakavilta ruumiinvammoilta, (b) ehkäistä meihin tai muihin
kohdistuvia petoksia tai väärinkäytöksiä, (c) suojata omistusoikeuksiamme tai (d) puolustaa
Deereä ja sen tytäryhtiöitä tai henkilöstöä asiakkaan tietojen aiheuttamissa oikeustoimissa.

6. Verkkosivun kirjautumis- ja profiilitiedot
Pyynnöstä ja 30 päivän kuluessa Deere & Company myöntää henkilöille kohtuullisen pääsyn
henkilökohtaisiin tietoihin, joita he ovat syöttäneet Järjestelmään ja joita Järjestelmässä heistä
on. Lisäksi Deere & Company sallii kohtuullisin toimin sen, että henkilöt korjaavat, täydentävät
tai poistavat tietoja, jotka ovat epätarkkoja tai epätäydellisiä. Sinulla on oikeus korvata tietojasi
tai siirtää uusia tiedostoja itse.
Käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite kerätään heidän toimiensa tallentamiseksi.
Käyttäjän muodostamaa salasanaa käytetään suojatun kirjautumisen mahdollistamiseksi.
Vakuutus: Olen lukenut ja hyväksynyt MyJohnDeere-ehdot ja Deeren yleisen
tietosuojalausekkeen. Syöttämällä henkilökohtaisia tietojani MyJohnDeere-käyttäjäprofiiliin ja
napsauttamalla rekisteröimissivun I agree to the MyJohnDeere Terms & Conditions. Complete
Account now (Hyväksyn MyJohnDeere-ehdot. Viimeistele tili nyt) -painiketta hyväksyn, että
John Deere kerää, käsittelee ja julkistaa henkilökohtaisia tietojani tässä tietosuojailmoituksessa
ja MyJohnDeere-ehdoissa kuvatulla tavalla.


