
Confiden ialitatea datelor MyJohnDeere
„VALABIL NUMAI PENTRU CONTRACTELE CU CLIEN II CU JURISDIC IE ÎN Islanda,
Kazakhstan, Liechtenstein, Norvegia, Elve ia, Ucraina sau un stat membru al Uniunii Europene”

Prezenta declara ie privind politica de confiden ialitate se refer  la datele colectate prin
MyJohnDeere – Centrul de operare.

John Deere se angajeaz  s  respecte i s  protejeze datele sensibile i cu caracter personal
ale clien ilor. Toate datele cu caracter personal colectate în baza prezentului contract sunt
colectate exclusiv în scopul îndeplinirii serviciilor contractuale.

1. Colectarea datelor
John Deere poate colecta datele generate de utilizarea, colectate de sau stocate în
echipamente i aparatur , precum i datele introduse prin orice alte interfe e ale sistemului.
Conform serviciilor contractuale, inclusiv Hardware-ul sistemului sau orice alt hardware sau
dispozitive conexe echipamentelor i aparaturii, împreun  cu orice alte date ad ugate Serviciilor
web de c tre Client (cum ar fi, de exemplu, dar nu exclusiv: consumul, timpul de operare,
între inerea, istoricul repara iilor, umezeala, limitele de câmp, h ile de documentare etc.).
John Deere poate prelucra i salva date de pe sistemele externe sau poate combina informa iile
cu scopul de a asigura serviciile solicitate de client.

2. Date de geolocalizare
Dac  se ofer  ca serviciu sau ca func ie de actualizare, John Deere poate colecta în numele
clientului, utilizând tehnologia GSM, pentru a asigura serviciul, date de pozi ie în format RTCM,
precum i puncte de referin , jurnale de urm rire i/sau limite. Clientul confirm  faptul c  va
utiliza sistemele de geolocalizare doar pentru a urm ri pozi ia unei persoane, în cazul în care
aceasta i-a dat acordul explicit în prealabil în scris.

3. Accesul la date i utilizarea datelor.
Clientul poate, de asemenea, autoriza sau restric iona în orice moment accesul Agentului i/sau
accesul unui ter . Clientul poate solicita John Deere s  retrag  accesul la i utilizarea Datelor
unor anumi i Agen i i/sau ter i prin intermediul Func iilor web. John Deere va îndeplini aceast
cerere în termen de treizeci (30) de zile de la emiterea unei solicit ri valide din partea Clientului.
Orice astfel de Agent i/sau ter  restric ionat poate continua s  aib  acces la Datele colectate
prin Sistem înainte de retragerea accesului s u de c tre John Deere. Clien ii pot autoriza agen i
i/sau ter i s  le acceseze i s  le utilizeze Datele.

John Deere poate furniza Agen ilor i/sau ter ilor, în numele clientului, informa ii i date cu
scopul de a asigura mentenan a echipamentelor Clientului, inclusiv diagnosticarea, repararea la
distan  ( i anume, dar nu exclusiv, pentru a furniza actualiz ri, repara ii i asisten ) i
actualizarea software-ului componentelor echipamentelor.

4. Stocarea datelor i politica de p strare
Datele Clientului sunt p strate pe Serverele John Deere aflate în SUA. Dac i pân  când
Clientul nu solicit  revocarea accesului la i utilizarea Datelor de c tre John Deere, John Deere
va stoca Datele, cu condi ia ca p strarea acestora s  fie în conformitate cu toate legile i
reglement rile federale, statele, provinciale i locale în vigoare, inclusiv, dar f  a se limita,
dup  caz, la legile din jurisdic iile din afara UE unde sunt stocate Datele. John Deere va avea
dreptul, dar nu i obliga ia de a stoca Datele pe termen nelimitat sau de a terge Datele în orice
moment dup  expirarea perioadelor de p strare men ionate mai sus, cu condi ia ca p strarea
datelor s  fie în conformitate cu toate legile i reglement rile federale, statele, provinciale i



locale în vigoare, inclusiv, dar f  a se limita, dup  caz, la legile din jurisdic iile din afara UE
unde sunt stocate Datele. Clientul accept i este de acord ca Datele privind mesageria i
pozi ia, terse de pe Server(e), s  nu poat  fi recuperate sau recreate.

5. Utilizarea datelor de c tre John Deere.
John Deere are dreptul de a accesa datele neanonimizate ale clientului setate pentru a furniza un
serviciu stabilit prin contract (de exemplu, dar nu exclusiv: JDLink, informa ii privind Centrul de
operare, Field analyzer „Analizator de câmp” etc.). John Deere poate dezv lui datele clientului unor

i externe atunci când exist  convingerea c  divulgarea este în mod rezonabil necesar  pentru
a (a) proteja orice persoan  de deces sau v ri corporale grave; (b) preveni frauda sau abuzul
împotriva noastr  sau a utilizatorilor no tri; (c) proteja drepturile noastre de proprietate; sau pentru
a (d) ap ra Deere i societ ile afiliate sau personalul s u împotriva oric ror proceduri legale care
decurg din datele clientului.

6. Conectarea la Site i datele de profil
La cerere i în termen de 30 de zile, Deere & Company va permite persoanelor fizice accesul la
informa iile cu caracter personal introduse de acestea din urm  în Sistem i pe care Deere le
de ine despre ele. În plus, Deere & Company va lua m suri rezonabile pentru a permite
persoanelor fizice s  corecteze, s  modifice sau s tearg  informa iile care se dovedesc a fi
inexacte sau incomplete. Ave i dreptul de a suprascrie informa iile dumneavoastr  sau de a
înc rca singur fi iere noi.
Numele de utilizator i adresa de e-mail sunt colectate pentru a permite o înregistrare a
activit ilor dumneavoastr .
Parola – generat  de Utilizator – este utilizat  pentru a asigura o procedur  securizat  de
conectare.
Declara ie: Am citit i sunt de acord cu con inutul Termenilor i Condi iilor MyJohnDeere i al
Declara iei globale de confiden ialitate Deere. Prin introducerea datelor mele personale pe
profilul de Utilizator MyJohnDeere i prin ap sarea butonului „I agree to the MyJohnDeere
Terms & Conditions. Complete Account now” (Sunt de acord cu Termenii i Condi iile
MyJohnDeere. Finalizeaz  Contul acum) de pe Pagina de înregistrare, accept ca John Deere

 colecteze, s  prelucreze i s  dezv luie datele mele cu caracter personal în maniera
descris  în prezenta Politic  de confiden ialitate i în cuprinsul Termenilor i Condi iilor
MyJohnDeere.


