
MyJohnDeere - Personvernerklæring
“GJELDER BARE KUNDER MED KONTRAKTSJURISDIKSJON I Island, Kasakhstan,
Liechtenstein, Norge, Sveits, Ukraina eller en EU-medlemsstat”

Denne personvernserklæringen henviser til data som samles inn gjennom MyJohnDeere –
Operation Center.

John Deere forplikter seg til å respektere og beskytte kundens personopplysninger og sensitive
data. Alle personopplysninger som samles inn i henhold til denne avtalen, samles bare inn med
det formål å levere de kontraktsfestede tjenestene.

1. Datainnsamling
John Deere kan samle inn data som genereres gjennom bruk av, samles inn av eller som lagres
i maskiner og utstyr, samt data som legges inn gjennom andre systemgrensesnitt. I samsvar
med de kontraktsfestede tjenestene, herunder systemmaskinvaren og eventuell maskinvare
eller enheter som koples til maskiner og utstyr, sammen med eventuelle ande data som legges
til nettjenestene av kunden (som for eksempel, men ikke begrenset til: forbruk, driftstid,
vedlikehold, reparasjonshistorikk, fuktighet, åkergrenser, dokumentasjonskart osv.).
John Deere kan behandle og lagre data fra eksterne systemer eller tilkoplingsinformasjon for å
levere tjenestene som kunden ber om.

2. Geolokaliseringsdata
Hvis det tilbys som en tjeneste eller som en oppgraderingsfunksjon, kan John Deere på vegne
av kunden for å levere tjenesten samle inn, ved bruk av GSM-teknologi, posisjonsdata i RTCM-
format samt veipunkter, banelogger og/eller grenser. Kunden anerkjenner at han/hun kan kun
bruke geolokaliseringssystemer til å spore posisjonen til en person hvis personen har gitt sitt
eksplisitte, skriftlige forhåndssamtykke.

3. Tilgang til og bruk av data.
Kunden kan også til enhver tid autorisere eller begrense adgang for forhandler og/eller
tredjeparter. Kunden kan be om at John Deere fjerner spesifikke forhandleres og/eller
tredjeparters adgang til og bruk av data via nettfunksjonene. John Deere vil effektuere slik
fjerning innen tretti (30) dager etter gyldig forespørsel er mottatt fra kunden. En forhandler
og/eller tredjepart som er underlagt restriksjoner på denne måten kan fortsette å ha tilgang til
data som er samlet inn av systemet før John Deere fjernet adgangen for forhandlerne og/eller
tredjepartene. Kunder kan autorisere forhandlere og/eller tredjeparter til å få adgang til og til å
bruke kundens data.
Med det formål og utføre service på kundens utstyr, kan John Deere på vegne av kunden gi
forhandlere og/eller tredjeparter informasjon og data, blant annet maskindiagnostikk,
fjernservice (for eksempel, men ikke begrenset til, for å kunne levere oppdateringer,
reparasjoner, assistanse) og oppdatering av programvare for maskinkomponenter.

4. Regler angående datalagring og -bevaring
Kundedata lagres på John Deere-servere basert i USA. Med mindre og inntil kunden ber om at
John Deere nektes adgang til og bruk av data, vil John Deere lagre dataene, forutsatt at denne
datalagringen er i samsvar med alle gjeldende føderale, delstatlige, provinsielle og lokale lover
og forskrifter, herunder, men ikke begrenset til, alt ettersom hva som er aktuelt, lovene i
jurisdiksjoner utenfor EU der data lagres. John Deere har rett, men ikke plikt, til å lagre dataene
på ubestemt tid, eller til enhver tid å slette dataene ved utløp av de ovennevnte
bevaringsperiodene, forutsatt at denne datalagringen er i samsvar med alle gjeldende føderale,



delstatlige, provinsielle og lokale lover og forskrifter, herunder, men ikke begrenset til, alt
ettersom hva som er aktuelt, lovene i jurisdiksjoner utenfor EU der data lagres. Kunden
anerkjenner og godtar at meldinger og posisjonsdata som slettes fra serverne ikke kan hentes
frem igjen eller opprettes på nytt.

5. John Deeres bruk av data.
John Deere har rett til adgang til det ikke-anonymiserte kundedatasettet for å levere tjenesten
som er definerte i kontrakten (for eksempel, men ikke begrenset til: JDLink, Operation Center-
informasjon, Field analyzer osv.). John Deere kan gi kundedata til utenforstående parter når vi i
god tro mener at slik fremleggelse er rimelig nødvendig for å (a) beskytte en person mot
dødsfall eller alvorlig personskade; (b) forhindre svindel eller misbruk som rammer oss eller
våre brukere; (c) beskytte våre eiendomsrettigheter eller (d) beskytte Deere og dets tilknyttede
selskaper eller personale mot rettssaker som oppstår på grunn av kundedata.

6. Nettstedlogg og profildata
På forespørsel og innen 30 dager vil Deere & Company gi enkeltpersoner rimelig tilgang til
personopplysninger de har lagt inn i systemet og som det har om dem. I tillegg vil Deere &
Company ta rimelige tiltak for å gi enkeltpersoner anledning til å korrigere, endre eller slette
informasjon som har vist seg å være unøyaktig eller ufullstendig. Du har rett til å overskrive dine
opplysninger eller laste opp nye filer selv.
Brukernavn og e-postadresser samles inn for å kunne registrere deres aktiviteter.
Passord -- genereres av brukeren -- brukes til å muliggjøre sikker pålogging.
Erklæring: Jeg har lest og godtar innholdet i vilkårene for MyJohnDeere og Deeres globale
personvernerklæring. Ved å legge inn mine personopplysninger i brukerprofilen i MyJohnDeere
og klikke på knappen "Jeg godtar vilkårene for MyJohnDeere. Opprett konto nå" på
registreringssiden, godtar jeg at John Deere samler inn, behandler og legger frem mine
personopplysninger på den måten som beskrives i denne personvernerklæringen og i vilkårene
for MyJohnDeere.


