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JOHN DEERE ADATSZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS 

ELŐFIZETÉSEKRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT [1. megjegyzés] 

Frissítve: 2022. november 15. 

ÖN KEZELI SAJÁT ÜZLETI ADATAIT 

Az egyre összekapcsoltabb világban a technológia megkönnyíti üzleti adatainak megosztását másokkal – ha Önnek 

erre igénye van. Amikor a szolgáltatásainkon és az előfizetéseinken (Adatszolgáltatások) keresztül a John Deere 

vállalatra és leányvállalataira bízza az adatait, akkor megóvjuk ezeket az adatokat, és tiszteletben tartjuk az Ön által 

a másokkal való megosztásuk tekintetében megadott engedélyeket. Azért alkottuk meg ezt a nyilatkozatot, hogy 

tisztázzuk, hogyan kezeljük az adatait, és hogy megadjuk azt az információt, amelyre szüksége van ahhoz, hogy 

tájékozott döntéseket hozzon az Adatszolgáltatásainkról.  

A John Deere Adatszolgáltatások végzése érdekében gyűjthetjük és kezelhetjük az Ön személyes adatait a jelen 

dokumentumban és az alábbiakban hivatkozott vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint.  

ADATVÉDELMI NYILATKOZATOK 

A John Deere Adatszolgáltatások végzése során kezelhetünk személyes adatokat. A John Deere Adatszolgáltatások 

használatakor (ideértve a Felhasználói Fiókja létrehozását vagy a Szervezete létrehozását) a személyes adatok 

kezelésével kapcsolatos alábbi adatvédelmi nyilatkozatok irányadók: 

• John Deere felhasználói fiókra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat 

• John Deere szervezetekre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat 

Ezen felül a vállalati adatvédelmi nyilatkozataink elérhetők az oldal alján található „Adatvédelem és adatok” 

hivatkozáson keresztül. 

AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOK TÍPUSAI  

Az Ön által használt konkrét szolgáltatásoktól, előfizetésektől és eszközöktől, valamint azok használatától függően 

különböző típusú adatokat gyűjtünk. Például:  

Gépadatok Amikor Ön a JDLink szolgáltatásainkat és eszközeinket használja, akkor olyan adatokat gyűjtünk, 

amelyek jelzik a gép állapotát, hatékonyságát és funkcióit, beleértve a diagnosztikai kódokat, a gépbeállításokat, a 

szoftver- és firmware verziókat, a tartozékokat és munkaeszközöket, a gép üzemóráit és az élettartamának 

kihasználtságát, valamint a gép helyét. Ezen adatok egy részét megtekintheti a John Deere Operations Centerben 

(Műveleti Központ), a JDLink Dashboardon (Irányítópult) és a mobilalkalmazásainkban.  

Működési adatok. Ha a John Deere Operations Centert és a kapcsolódó alkalmazásokat használja, adatokat 

gyűjthetünk arról, hogy Ön és mások hogyan használják a gépét, beleértve a beállításokat, az áteresztőképességet 

és az érzékelők leolvasását, valamint adatokat gyűjthetünk az Ön munkájáról és működéséről is, beleértve a terepi 

feladatok részleteit, a megmunkált területet, a megtett utat, a betakarított termést és a hozamadatokat, a 

felhasznált bemeneteket, valamint előzményi adatokat és jelentéseket. Ezen adatok egy részét megtekintheti és 

kezelheti a John Deere Operations Centerben és a kapcsolódó alkalmazásokban.  

Adminisztratív adatok. Amikor Ön vagy a személyzete igénybe veszi a szolgáltatásainkat és az alkalmazásainkat, 

olyan adatokat gyűjtünk, amelyek segítenek a fiókja és a tevékenységei adminisztrálásában. Ezek az adatok 

magukban foglalnak adatmegosztási engedélyeket, a fiókjához kapcsolt felhasználókat, a fiókjához kapcsolt 

https://www.deere.com/assets/pdfs/common/privacy-and-data/terms-of-use/jd-user-acct-privacy-notice-hu.pdf
https://www.deere.com/assets/pdfs/common/privacy-and-data/terms-of-use/jd-organization-account-hu.pdf
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gépeket, eszközöket és licenceket, a hektárok mennyiségét, valamint a földek méretét és jellegét, valamint 

általános adatokat a fiókja és az alkalmazásaink használatáról. Ezen adatok egy részét megtekintheti és kezelheti a 

John Deere Operations Centerben és a kapcsolódó alkalmazásokban.  

Nem használunk felhasználó által generált tartalmat. Egyes rendszereink lehetővé teszik az Ön számára az Ön 

vagy mások által létrehozott adatok tárolását és megosztását. Az ilyen, felhasználó által létrehozott tartalom 

körébe tartoznak a változó sebességű receptek, jegyzetek, felvételek, fényképek, PDF-ek és más fájltípusok. Ezt a 

tartalmat csak azért tároljuk, osztjuk meg és használjuk, hogy támogassuk Önt, és hogy eleget tegyünk a bírósági 

végzéseknek, valamint a törvényi vagy hatósági előírásoknak. 

Kérjük, olvassa el a fent hivatkozott alkalmazandó adatvédelmi nyilatkozatokat, ha további információra van 

szüksége arról, hogyan kezeljük a személyes adatait, amikor igénybe veszi a szolgáltatásainkat, vagy amikor 

kapcsolatba lép velünk. [6. megjegyzés]  
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ÖN SZABÁLYOZZA, KI LÁTHATJA AZ ADATAIT  

A következő lehetőségek állnak a rendelkezésre a fiókadatai kezelésére a John Deere Adatszolgáltatások 

használatakor: 

MEGOSZTÁS 

Ön megoszthat és közölhet adatokat a John Deere Operations Centerben és más kapcsolódó portálokon és 

alkalmazásokban. Azzal, hogy jogosultságokat állít be a fiókjára vonatkozóan, szabályozza az adatai mások általi 

hozzáférését és láthatóságát. Ön szabályozza azt is, hogy mely John Deere kereskedők férhetnek hozzá a fiókjában 

levő adatokhoz. [2. megjegyzés] Felhívjuk a figyelmét, hogy amikor az adatait a John Deere-től eltérő személlyel 

osztja meg, a címzett dönthet úgy, hogy azokat lemásolja, felhasználja, módosítja vagy másoknak terjeszti, és a 

John Deere nem ellenőrzi az ilyen tevékenységeket, és nem felelős azokért.  

KEZELÉS 

Ön megtekintheti, elemezheti és kezelheti fiókjában levő legtöbb adatot a John Deere Operations Center és a 

Dashboard portálokon keresztül.  

EXPORTÁLÁS 

Ön letölthet és exportálhat fájlokat a John Deere Operations Centerből és a Dashboardról.  

TÖRLÉS, FRISSÍTÉS ÉS MÓDOSÍTÁS 

Ön kérheti, hogy töröljünk, frissítsünk vagy módosítsunk a fiókjában levő adatokat. Minden észszerű erőfeszítést 

megteszünk, hogy a kérését haladéktalanul és a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően teljesítsük, 

vagy tájékoztassuk Önt, ha további információra van szükségünk a kérés teljesítéséhez. Felhívjuk a figyelmét arra, 

hogy az adatok törlése korlátozhatja az Ön támogatására való képességünket, és bizonyos esetekben azt 

eredményezheti, hogy már nem tudja használni a vonatkozó Adatszolgáltatásokat, valamint arra, hogy – a 

vonatkozó adatvédelmi törvényektől függően – bizonyos alapvető adatokat megőrizhetünk, ha ez szükséges a 

nyilvántartásaink céljára. További információkért olvassa el a vonatkozó Adatszolgáltatások feltételeit és 

adatvédelmi nyilatkozatát. [3. megjegyzés] 

HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖN ADATAIT? 

 

AZ ÖN KISZOLGÁLÁSÁRA 

• Az Ön adatait, beleértve a személyes adatait is, szerződéses szolgáltatások és ajánlatok nyújtására, 
valamint a fiókjának kezelésére használjuk fel. A (fentiekben hivatkozott) John Deere adatvédelmi 
nyilatkozatokban, vagy ha kapcsolatba lép velünk, többet is megtudhat arról, hogyan használjuk a 
személyes adatait, ideértve a személyes adatok felhasználásának jogalapját is. [6. megjegyzés]  

• Adatait megoszthatjuk a John Deere kapcsolt vállalkozásokkal és beszállítókkal, hogy szerződéses 
szolgáltatásokat és ajánlatokat nyújtsunk Önnek, és kezeljük a fiókját a megfelelő szerződéses 
korlátozások és biztonsági intézkedések mellett. Ezek a kapcsolt vállalkozások és szállítók 
kötelezettséget vállaltak arra, hogy az Ön adatait a jelen nyilatkozatnak és az összes alkalmazandó 
adatvédelmi és egyéb törvénynek megfelelően védik. [5. megjegyzés]  

• Megoszthatjuk az adatait a hivatalos John Deere márkakereskedőkkel, hogy támogatni tudják Önt, 
kivéve, ha Ön a hozzáférést kifejezetten bizonyos kereskedőkre korlátozza. [2. megjegyzés] 
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AZ ÖN MEGISMERÉSÉRE 

• Az adatait felhasználhatjuk arra, hogy értékeljük az Adatszolgáltatásaink használatát új termékek és 
szolgáltatások fejlesztésének elősegítése érdekében, valamint a meglévő termékeink és 
szolgáltatásaink fejlesztésére az Ön tartózkodási helyén érvényes adatvédelmi előírásoktól függően. 
Például az adatok elemzése olyan trendekre világíthat rá, amelyek tájékoztatnak a 
terméktámogatásunkról és -fejlesztésünkről, a garanciális szolgáltatásainkról, valamint a diagnosztikai 
vagy prognosztikai tevékenységünkről. A (fentiekben hivatkozott) John Deere adatvédelmi 
nyilatkozatokban, vagy ha kapcsolatba lép velünk, többet is megtudhat arról, mikor és hogyan 
használjuk a személyes adatait, ideértve a személyes adatok felhasználásának jogalapját is. [6. 
megjegyzés] 

• Az Ön anonimizált adatait kombinálhatjuk másoktól származó adatokkal, és adatait anonimizált 
adatkészletekbe foglalhatjuk. Összesített statisztikai formában is megoszthatunk nem személyes 
adatokat partnereinkkel, leányvállalatainkkal vagy tanácsadóinkkal. 

• Az Ön adatait felhasználhatjuk rutinjelentések készítéséhez az ipari szövetségek számára, például a 
piaci részesedésről, a hálózati tevékenységről és a biztonságról szóló jelentésekhez.  

AZ ÖN RÉSZÉRE VALÓ ÉRTÉKESÍTÉSRE 

• Az adatait – az adatvédelmi törvények szerint – felhasználhatjuk termékek és szolgáltatások Önnek 
való értékesítésére, az Ön tevékenységének, érdeklődésének és tartózkodási helyének megfelelő 
ajánlatokkal célozva. Csak a fiókjához megadott preferenciák szerint, vagy ha szükséges, az Ön 
kifejezett hozzájárulásával kommunikálunk Önnel. [4. megjegyzés] 

• A fiókjához beállított preferenciáknak vagy az Ön által megadott hozzájárulásnak megfelelően 
megoszthatjuk az adatait a John Deere kereskedőkkel, hogy termékeket és szolgáltatásokat 
értékesíthessenek Önnek, az ajánlatokat az Ön tevékenységének megfelelően célozva, az Ön 
megfelelő hozzájárulása birtokában. [2. és 4. megjegyzések] 

A TÖRVÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉSÉRT 

• Az adatait az alkalmazandó törvények, köztük az adatvédelmi és a fogyasztóvédelmi törvények 
előírásai szerint osztjuk meg. Az adatvédelmi nyilatkozataink az alábbi linken érhetők el.   

• Felülvizsgálhatjuk és nyilvánosságra hozhatjuk az adatait, hogy eleget tegyünk bírósági végzéseknek és 
törvényi vagy szabályozási követelményeknek; sérülés, halál, veszteség, csalás vagy visszaélés 
megelőzésére; a John Deere jogainak védelmére vagy a John Deere bírósági eljárásban történő 
védelmére; és az Ön kéréseinek teljesítésére. Az adatait üzleti eszközök átadásának vagy 
értékesítésének részeként továbbíthatjuk.  

HOGYAN VÉDJÜK ÉS TARTJUK KARBAN AZ ÖN ADATAIT?  

MEGÓVÁS 

Megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket, irányelveket és eljárásokat vezettünk be és tartunk 

fenn, amelyek célja a véletlen megsemmisülés vagy elvesztés kockázatának csökkentése, illetve az ilyen 

információk jogosulatlan nyilvánosságra hozatala kockázatának, illetve az azokhoz való hozzáférés kockázatának 

csökkentése az érintett információ jellegének megfelelően. Az általunk hozott intézkedések közé tartozik a 

titoktartási követelmények előírása a munkatársaink és szolgáltatóink vonatkozásában; valamint a személyes 

adatok megsemmisítése vagy végleges anonimizálása, ha azokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat 

gyűjtötték. Mivel az adatok biztonsága részben a szolgáltatásaink használatára Ön által használt számítógép 
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biztonságától, valamint az Ön által a felhasználói azonosítók és jelszavak védelmére alkalmazott biztonságtól függ, 

kérjük, tegyen megfelelő intézkedéseket ezen információk védelmére. 

TÁROLÁS ÉS TOVÁBBÍTÁS 

Az Önre vonatkozó információ nagy részét olyan számítógépes rendszerekben és adatbázisokban tároljuk, amelyeket 
mi vagy külső szolgáltatóink működtetnek.  

A John Deere globálisan működik. Ennek megfelelően az Ön adatainak átadására és tárolására kerülhet sor a világ 

olyan országaiban, amelyekre eltérő adatvédelmi előírások vonatkoznak, beleértve az EU-t, az Amerikai Egyesült 

Államokat, Brazíliát és más országokat, ahol a John Deere-nek irodái vagy hivatalos kereskedői vannak. A személyes 

adatai más országba történő továbbítása esetén megfelelő lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy a 

személyes adatok továbbítása összhangban legyen a vonatkozó jogszabályokkal, és azokat gondosan kezeljék az Ön 

adatvédelmi jogainak és érdekeinek védelme érdekében. Kapcsolatba léphet velünk az adatainak megfelelő 

védelmét továbbításkor biztosító, általunk bevezetett garanciákkal kapcsolatos további információkért. [6. 

megjegyzés]  

MEGTARTÁS 

A személyes adatait addig tároljuk, amíg az indokoltan szükséges az adatgyűjtés céljára, amelyre azokat gyűjtötték. 

Bizonyos körülmények között hosszabb ideig tárolhatjuk az Ön személyes adatait, például, ha az a jogi, 

szabályozási, adózási, számviteli követelményeknek megfelelően szükséges. Bizonyos körülmények között 

hosszabb ideig tárolhatjuk az Ön személyes adatait, hogy pontos nyilvántartással rendelkezzünk a velünk fennálló 

kapcsolatairól bármilyen panasz vagy probléma esetén, vagy ha észszerűen úgy véljük, hogy az Ön személyes 

adataival vagy ügyleteivel kapcsolatos peres eljárás várható. 

Bármely vonatkozó Adatszolgáltatási szerződés lejárta után a saját belátásunk szerint és az alkalmazandó 

adatvédelmi, fogyasztóvédelmi vagy más törvények követelményeinek megfelelően törölhetünk adatokat.  

JOGOK 

Bizonyos kivételektől és az Ön tartózkodási helyétől függően, valamint a John Deere által vállalt adatkezelési 

tevékenységtől függő bizonyos esetekben Önnek meghatározott jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban, 

beleértve a személyes adataihoz való hozzáférés, azok helyesbítésének vagy törlésének jogát, illetve az Önre 

vonatkozó adatkezelés korlátozásához, illetve az adatkezeléssel szembeni tiltakozáshoz való jogot, valamint az 

adathordozhatósághoz való jogot. Ön jogosult lehet arra is, hogy valamely felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson 

be.  

A jogait úgy gyakorolhatja, hogy felveszi velünk a kapcsolatot. Jogi és egyéb megengedett megfontolásoktól 

függően minden észszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a kérését haladéktalanul teljesítsük, 

vagy tájékoztassuk Önt, ha további információra van szükségünk a kérése teljesítéséhez. [6. megjegyzés]  

Felveheti velünk a kapcsolatot a fent hivatkozott vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatban megadott elérhetőségi 

adatok segítségével. 

MEGJEGYZÉSEK 

1 ORSZÁGOK 
Ez a nyilatkozat a következő országokra vonatkozik: Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-
Zéland, Argentína, Bahama-szigetek, Bolívia, Brazília, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Dominikai Köztársaság, 
Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexikó, Nicaragua, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Trinidad & 
Tobago, Uruguay, Európai Unió, Európai Gazdasági Térség, Oroszország, Indonézia, Malajzia, Thaiföld, 
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Zambia, és Dél-Afrika. Az egyéb országok vonatkozásában kövesse az oldal alján található „Adatvédelem és 
adatok” linket.  

3 KERESKEDŐK GÉPI ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA 
Ha meg szeretné szüntetni a kereskedői hozzáférést a fiókjában lévő gépekhez, a következőket kell tennie: 
távolítsa el a ServiceADVISOR Távoli hozzáférést minden gépről az Operations Center Terminal Settings 
(Terminálbeállítások) lapján, és távolítsa el a hozzáférést a gépi értesítésekhez és tanácsadókhoz a JDLink 
Dashboard Sharing (Megosztás) lapján.  

4 ADATOK TÖRLÉSE, FRISSÍTÉSE, MÓDOSÍTÁSA 
Ön kérheti az adatok törlését, frissítését vagy módosítását az online űrlap kitöltésével, vagy az alábbi 7. 
megjegyzésben szereplő kapcsolattartási adatokon keresztül. Ha többet akar megtudni arról, hogy a törlés 
milyen módon befolyásol vagy szüntet meg bármilyen John Deere Adatszolgáltatást, olvassa el a 
következőt: www.JohnDeere.com/agreements. A személyes adatokkal kapcsolatos jogainak megértéséhez 
olvassa el a fenti linken levő adatvédelmi nyilatkozatunkat.  

5 MARKETING PREFERENCIÁK 
Küldjön e-mailt a PrivacyManager@JohnDeere.com címre a marketingpreferenciáival kapcsolatos 
információért vagy azok módosítása érdekében.  

6 HOZZÁFÉRÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKHOZ 
Ebben a nyilatkozatban a „Mi”-re való minden hivatkozás magában foglalja a Deere & Company-t és 
minden leányvállalatát. Előfordulhat, hogy a finanszírozási vagy lízingdokumentumaiban Ön bizonyos 
jogokat biztosított a John Deere Financial számára abból a célból, hogy hozzáférjen a berendezése gépi 
adataihoz, beleértve a berendezés helyét, karbantartását, működtetését és állapotát. Ha a finanszírozási 
vagy lízingszerződés megengedi, a John Deere Financial a finanszírozási vagy lízingszerződés időtartama 
alatt is hozzáférhet az Ön berendezésére vonatkozó gépi adatokhoz, függetlenül az Ön esetleges 
választásától. Ez magában foglalhatja a gépi adatokhoz való hozzáférés visszaállítását, ha azt kikapcsolták 
vagy egyébként inaktiválták. Kérjük, hogy további információért nézze át a finanszírozási vagy 
lízingdokumentumait. 

7 ELÉRHETŐSÉGEK 
Kapcsoltban léphet a globális adatvédelmi irodánkkal: PrivacyManager@JohnDeere.com. Az alábbi 
módokon is kapcsolatba léphet velünk: 

 

Ha Ön itt él: Kapcsolattartási adatok:  

Amerikai Egyesült Államok, Angola, Botswana, 
Eswatini, Guam, Indonézia, Japán, Kenya, 
Malajzia, Mauritius, Mexikó, Mongólia, Marokkó 
és Nyugat-Szahara, Puerto Rico, Dél-afrikai 
Köztársaság, Dél-Korea, Tanzánia, Thaiföld, 
Tunézia, Thaiföld, Zimbabwe vagy bármely 
ország, amely nem szerepel az alábbiakban 

John Deere Special Technologies Inc.  

Címzett: Privacy Manager (Adatvédelmi 

tisztségviselő) 

Globális Üzleti Magatartási Központ 

One John Deere Place  

Moline, IL 61265, USA 

Kanada John Deere Canada ULC 

Címzett: Chief Privacy Officer (Vezető adatvédelmi 

tisztségviselő) 

295 Hunter Road  

P.O. Box 1000  

Grimsby, ON L3M 4H5  

Ausztrália és Új-Zéland John Deere Limited (Australia) 

Címzett: complete Goods Manager (készáru 

menedzser) 1660170 

https://app.onetrust.com/app/#/webform/bf603b4b-75e1-4568-a4dd-28a74a890c07
http://www.johndeere.com/agreements
mailto:PrivacyManager@JohnDeere.com
mailto:PrivacyManager@JohnDeere.com
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Public 

Magnesium Drive 

Crestmead, Queensland 4132 

Argentína Industrias John Deere Argentina, S.A. 

Címzett: Privacy Manager (Adatvédelmi vezető) 

John Orsetti 481 (S2152CFA) 

Grenadier Baigorria 

Province of Santa Fe, Argentina 

Brazília John Deere Brasil Ltda, A/C: Avenida Engenheiro 

Jorge Antônio Dahne Logemann, 600, Distrito 

Industrial, CEP 98920-000, Horizontina/RS városában 

Bolívia, Kolumbia, Ecuador, Etiópia, India, 
Namíbia, Paraguay, Fülöp-szigetek, Oroszország, 
Szerbia, Vietnam, Zambia 

John Deere Shared Services  

Címzett: Privacy Manager 

Center for Global Business Conduct 

One John Deere Place  

Moline, IL 61265, USA 

Bahamák, Chile, Costa Rica, Dominikai 
Köztársaság, El Salvador, Guatemala, Haiti, 
Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad és Tobago, 
Uruguay 

Industrias John Deere, Mexico 

Címzett: Privacy Manager 

Blvd. Diaz Ordaz, Numero 500 

Colonia La Leona, Codigo Postal 66210 

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexico 

Európai Unió, Európai Gazdasági Térség, 
Azerbajdzsán, Izrael, Kazahsztán, Kirgizisztán, 
Ukrajna, Egyesült Királyság, Üzbegisztán 

John Deere GmbH & Co. KG 

Straßburger Allee 3, 67657  

Kaiserslautern, Németország 

 


