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„JOHN DEERE“ PAREIŠKIMAS APIE DUOMENŲ 

PASLAUGAS IR PRENUMERATAS [1 pastaba] 

Atnaujinta: 2022 m. lapkričio 15 d 

JŪS VALDOTE SAVO VERSLO DUOMENIS  

Vis labiau ryšiais susijungusiame pasaulyje technologijos leidžia jums lengviau dalytis verslo duomenimis su kitais, 

jei pasirenkate tai daryti. Jums patikėjus savo duomenis bendrovei „John Deere“ ir jos patronuojamosioms 

bendrovėms, užsisakius mūsų paslaugų ir prenumeratų (Duomenų paslaugos), saugome tą informaciją ir paisome 

jūsų leidimų dalytis jūsų duomenimis su kitais asmenimis. Parengėme šį pranešimą tam, kad paaiškintumėme kaip 

mes valdome jūsų duomenis ir pateiktume jums informaciją, reikalingą pagrįstiems sprendimams dėl mūsų 

Duomenų paslaugų priimti.  

Tam, kad galėtume teikti „John Deere“ duomenų paslaugas, galime rinkti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis, 

aprašytus šiame dokumente ir toliau nurodytuose susijusiuose taikytinuose pareiškimuose apie privatumą.  

PRIVATUMO PRANEŠIMAI  

Galime tvarkyti asmens duomenis teikdami „John Deere“ duomenų paslaugas. Naudojantis „John Deere“ duomenų 

paslaugomis (ir kuriant jūsų Naudotojo paskyrą arba kuriant Organizaciją), taikomi šie privatumo pranešimai dėl 

asmens duomenų tvarkymo: 

• „John Deere“ Naudotojo paskyros privatumo pranešimas 

• „John Deere“ Organizacijos privatumo pareiškimas 

Be to, su mūsų įmonės privatumo pareiškimais galite susipažinti šio puslapio apačioje spustelėję nuorodą 

„Privatumas ir duomenys“. 

DUOMENŲ, KURIUOS RENKAME, RŪŠYS  

Atsižvelgę į konkrečias paslaugas, prenumeratas ir priemones, kuriomis naudojatės ir kaip jomis naudojatės, 

renkame skirtingų tipų duomenis. Pavyzdžiui:  

Mašinų duomenys. Jei naudojatės mūsų „JDLink“ paslaugomis ir priemonėmis, renkame duomenis, rodančius jūsų 

mašinos būklę, našumą ir funkcijas, įskaitant diagnostinius kodus, mašinų nuostatas, įmontuotosios programinės 

įrangos versijas, papildomus įtaisus ir įrenginius, mašinos veikimo valandas, eksploatavimo laikotarpį ir mašinos 

vietą. Kai kuriuos šiuos duomenis galite matyti „John Deere“ Operacijų centre, „JDLink“ valdymo skyde ir mūsų 

mobiliosiose taikomosiose programose.  

Veiklos duomenys. Jei naudojatės „John Deere“ Operacijų centru ir susijusiomis taikomosiomis programomis, 

galime rinkti informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės ir kiti asmenys naudojasi jūsų mašinomis, įskaitant 

informaciją apie nuostatas, pralaidą ir jutiklių rodmenis; taip pat galime rinkti informaciją apie jūsų darbą ir 

atliekamas operacijas, įskaitant informaciją apie lauko užduotį, darbo sritį, mašinos maršrutą, nuimtą derlių ir 

informaciją apie derlių, naudotas medžiagas, istorinę informaciją ir ataskaitas. Galite matyti ir valdyti šiuos 

duomenis „John Deere“ Operacijų centre ir susijusiose taikomosiose programose.  

Administraciniai duomenys. Jums ar jūsų darbuotojams naudojantis mūsų paslaugomis ir taikomosiomis 

programomis, renkame informaciją, padedančią mums administruoti jūsų paskyrą ir veiklą. Šie duomenys apima 

leidimus dalytis duomenimis, duomenis apie naudotojus, susijusius su jūsų paskyra, mašinomis, įrenginiais ir 

https://www.deere.com/assets/pdfs/common/privacy-and-data/terms-of-use/jd-user-acct-privacy-notice-lt.pdf
https://www.deere.com/assets/pdfs/common/privacy-and-data/terms-of-use/jd-organization-account-lt.pdf
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licencijomis, susijusiomis su jūsų paskyra, informacija apie akrų skaičių bei laukų dydį ir rūšį bei bendrąją 

informaciją apie tai, kaip naudojatės savo paskyra ir mūsų taikomosiomis programomis. Galite matyti ir valdyti tam 

tikrą informaciją „John Deere“ Operacijų centre ir susijusiose taikomosiose programose.  

Nenaudojame naudotojų sukurto turinio. Kai kurios mūsų sistemos leidžia jums saugoti informaciją, kurią 

sukuriate jūs ar kiti asmenys, ir ja dalytis. Šis naudotojų sukurtas turinys apima skirtingo įkainio prenumeratas, 

pastabas, įrašus, nuotraukas, dokumentus PDF formatu ir kitų rūšių failus. Saugome šį turinį, juo dalijamės ir 

naudojame tik tam, kad padėtume jums ir įvykdytume teismo nutartis bei įstatymų ir norminių teisės aktų 

reikalavimus. 

Norėdami gauti daugiau papildomos informacijos apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis jums 

naudojantis ta paslauga, žr. taikytinus pareiškimus apie privatumo apsaugą arba susisiekite su mumis. [6 pastaba]  
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JŪS KONTROLIUOJATE, KAS MATO JŪSŲ DUOMENIS.  

Šioje dalyje pateikiama informacija apie jūsų galimybes kontroliuoti savo paskyros informaciją jums naudojantis 

„John Deere“ duomenų paslaugomis: 

DALIJIMASIS DUOMENIMIS 

Galite dalytis duomenimis ir atskleisti juos „John Deere“ Operacijų centre ir kituose susijusiuose portaluose bei 

taikomosiose programose. Nustatydami savo paskyros leidimų parametrus kontroliuojate kitų šalių prieigą ir savo 

duomenų matomumą. Taip pat kontroliuojate, kurie „John Deere“ tarpininkai turi prieigą prie duomenų jūsų 

paskyroje. [2 pastaba] Pažymėtina, kad jums dalijantis informacija su kitais asmenis, o ne „John Deere“, gavėjas gali 

nuspręsti kopijuoti, naudoti, keisti ar platinti tą informaciją kitiems asmenims ir „John Deere“ nekontroliuoja jokios 

tokios veiklos ir neatsako už jokią tokią veiklą.  

DUOMENŲ VALDYMAS 

Galite peržiūrėti, analizuoti ir valdyti daugumą duomenų savo paskyroje per „John Deere“ Operacijų centro ir 

Valdymo skydo portalus.  

DUOMENŲ EKSPORTAVIMAS 

Galite parsisiųsti ir eksportuoti failus iš „John Deere“ Operacijų centro ir Valdymo skydo.  

DUOMENŲ ŠALINIMAS, ATNAUJINIMAS IR PAKEITIMAS  

Galite prašyti mūsų pašalinti, atnaujinti arba pakeisti duomenis savo paskyroje. Dedame visas įmanomas pastangas 

tam, kad kuo skubiau įvykdytume jūsų prašymą pagal taikytus duomenų apsaugos įstatymus arba informuotume 

jus, jei mums reikės papildomos informacijos tam, kad galėtume įvykdyti jūsų prašymą. Pažymėtina, kad duomenų 

pašalinimas gali apriboti mūsų galimybę jums padėti, tam tikrais atvejais galite nebegalėti naudotis teikiamomis 

Duomenų paslaugomis, pagal taikytinus privatumo įstatymus galime saugoti tam tikrą pagrindinę informaciją, kai 

tai būtina mūsų apskaitos tikslais. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite su teikiamomis Duomenų paslaugomis 

susijusias sąlygas ir pareiškimus apie privatumą. [3 pastaba] 

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS  
 

PASLAUGŲ JUMS TEIKIMO TIKSLAIS 

• Naudojame jūsų duomenis, įskaitant jūsų asmeninę informaciją, tam, kad galėtume jums teikti 
sutartyse numatytas paslaugas ir pasiūlymus bei administruoti jūsų paskyrą. Daugiau apie tai, kaip 
mes naudojame jūsų asmens duomenis, įskaitant teisinį bet kokios asmeninės informacijos naudojimo 
pagrindą, galite sužinoti peržiūrėję „John Deere“ pareiškimus apie privatumą, taikytinus teikiamai 
Duomenų paslaugai (į kurias nuoroda yra pateikta pirmiau) arba susisiekę su mumis. [6 pastaba]  

• Galime dalytis savo duomenimis su „John Deere“ patronuojamosiomis įmonėmis ir tiekėjais tam, kad 
galėtume teikti jums sutartyse numatytas paslaugas ir pasiūlymus bei administruoti jūsų paskyrą, 
atsižvelgiant į atitinkamus sutartinius apribojimus ir saugumo priemones. Šios patronuojamosios 
įmonės ir tiekėjai įsipareigojo apsaugoti jūsų duomenis pagal šį pareiškimą ir visus taikytinus 
privatumą reglamentuojančius įstatymus bei kitus įstatymus. [5 pastaba]  

• Galite dalytis savo duomenimis su įgaliotaisiais „John Deere“ tarpininkais tam, kad jie galėtų jums 
padėti, išskyrus atvejus, kai aiškiai apribojate prieigą prie konkrečių tarpininkų. [2 pastaba] 
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MOKYMOSI IŠ JŪSŲ TIKSLAIS 

• Galime naudoti jūsų duomenis tam, kad įvertintume, kaip naudojatės mūsų Duomenų paslaugomis, 
tam, kad padėtumėte mums kuriant naujus produktus ir paslaugas ir tobulinant esamus atsižvelgiant į 
privatumą reglamentuojančius norminius teisės aktus, taikytinus šalyje, kurioje esate. Pavyzdžiui, jūsų 
duomenų analizė gali išryškinti mūsų produktų administravimo ir kūrimo tendencijas, užtikrina 
paslaugas ir diagnostinę ar prognostinę veiklą. Daugiau apie tai, kada ir kaip mes naudojame jūsų 
asmens duomenis, įskaitant teisinį bet kokios asmeninės informacijos naudojimo pagrindą, galite 
sužinoti peržiūrėję „John Deere“ pareiškimus apie privatumo apsaugą, taikytinus teikiamai Duomenų 
paslaugai (į kurias nuoroda yra pateikta pirmiau) arba susisiekę su mumis. [6 pastaba] 

• Galime sujungti jūsų anoniminius duomenis su duomenimis iš kitų ir įtraukti jūsų duomenis į 
anoniminius duomenų rinkinius. Su savo partneriais, filialais ar patarėjais taip pat galime dalytis 
bendra, statistine forma, neasmenine informacija. 

• Galime naudoti jūsų duomenis einamosioms ataskaitoms pramonės asociacijoms, pavyzdžiui, 
ataskaitoms apie rinkos dalį arba tinklo veiklą ir saugumą, teikti.  

PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ REKLAMAVIMO JUMS TIKSLAIS  

• Galime naudoti jūsų duomenis tam, kad galėtume reklamuoti produktus ir paslaugas jums, teikti 
tikslinius pasiūlymus atsižvelgę į jūsų veiklą, pomėgius bei vietą pagal taikytinus duomenų privatumą 
reglamentuojančius įstatymus. Bendrausime su jumis tik atsižvelgę į pageidavimus, kuriuos nustatote 
savo paskyroje, arba, esant būtinybei, esant jūsų aiškiam sutikimui. [4 pastaba] 

• Atsižvelgę į jūsų nustatytus pageidavimus dėl jūsų paskyros ar jūsų duotą sutikimą, galime dalytis jūsų 
duomenimis su „John Deere“ tarpininkais tam, kad jie galėtų jums reklamuoti produktus ir paslaugas, 
teikti pasiūlymus pagal jūsų veiklą, jei duodate atitinkamą sutikimą. [2, 4 pastabos] 

TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI TIKSLAIS  

• Dalijamės jūsų duomenimis taip, kaip to reikalauja taikytini įstatymai, įskaitant duomenų privatumą ir 
vartotojų apsaugą reglamentuojančius įstatymus. Nuorodos į mūsų privatumo pranešimus pateiktos 
pirmiau.   

• Galime peržiūrėti ir atskleisti jūsų duomenis tam, kad būtų įvykdytos teismo nutartys ir laikomasi 
įstatymų ar norminių teisės aktų reikalavimų tam, kad užkirstume kelią sužalojimams, mirtims, 
nuostoliams, sukčiavimui ar piktnaudžiavimui, apgintos „John Deere“ teisės arba bendrovė „John 
Deere“ būtų apginta teismo procesuose bei tam, kad būtų įvykdyti jūsų prašymai. Galime perduoti 
jūsų duomenis ir perleisdami arba parduodami įmonės turtą.  

KAIP MES SAUGOME IR KAUPIAME JŪSŲ DUOMENIS  

APSAUGOS PRIEMONĖS 

Įdiegėme ir užtikriname tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, politikas ir procedūras, skirtas 

atsitiktinio tokios informacijos sunaikinimo ar praradimo arba atskleidimo be leidimo ar prieigos prie jų rizikai 

sumažinti atsižvelgdami į atitinkamos informacijos pobūdį. Priemonės, kurių imamės, apima konfidencialumo 

reikalavimų savo darbuotojams ir paslaugų teikėjams nustatymą ir asmens duomenų sunaikinimą ar asmens 

duomenų anonimiškumo užtikrinimą visam laikui, jei tie duomenys yra nebereikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo 

renkami. Kadangi informacijos saugumas iš dalies priklauso nuo kompiuterio, kuriuo naudojatės naudodamiesi 

mūsų paslaugomis, saugumo ir saugumo, kurį užtikrinate savo naudotojo ID ir slaptažodžiams apsaugoti, imkitės 

atitinkamų priemonių šiai informacijai apsaugoti. 
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DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR PERDAVIMAS 

Didžiąją dalį jūsų informacijos saugome kompiuterinėse sistemose ir duomenų bazėse, kurias valdome mes arba 
mūsų nepriklausomi paslaugų teikėjai.  

„John Deere“ veikia tarptautiniu mastu. Taigi, jūsų duomenys gali būti perduodami ir saugomi visose pasaulio 

šalyse, kuriose taikomi skirtingi duomenų apsaugos standartai, įskaitant ES, Jungtines Amerikos Valstijas, Braziliją ir 

kitas šalis, kuriose „John Deere“ turi biurus arba įgaliotuosius tarpininkus. Perduodami jūsų asmens duomenis į 

kitas šalis imsimės atitinkamų priemonių tam, kad užtikrintume, jog asmens duomenys perduodami pagal 

taikytinus teisės aktus ir rūpestingai valdomi siekiant apginti jūsų teises į privatumą ir interesus. Norėdami gauti 

daugiau informacijos apie saugumo priemones, kurias įdiegėme tam, kad užtikrintume tinkamą jūsų informacijos 

apsaugą, kai ta informacija perduodama, susisiekite su mumis. [6 pastaba]  

DUOMENŲ SAUGOJIMAS 

Saugosime jūsų asmens duomenis tiek, kiek pagrįstai būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti. Tam tikromis 

aplinkybėmis galime saugoti jūsų asmens duomenis ilgiau, pavyzdžiui, kai privalome juos saugoti pagal įstatymų, 

norminių teisės aktų reikalavimus, reikalavimus mokesčiams, apskaitai. Tam tikromis aplinkybėmis galime saugoti 

jūsų asmens duomenis ilgiau tam, kad galėtumėte tiksliai apskaityti savo sandorius su mumis ir pasinaudoti jais 

atsiradus bet kokiems skundams ar problemoms arba jei pagrįstai manome, kad dėl jūsų asmens duomenų ar 

sandorių gali tekti bylinėtis. 

Pasibaigus bet kokiai taikytinai Duomenų paslaugų teikimo sutarčiai, galime pašalinti duomenis savo nuožiūra ir 

atsižvelgę į bet kokius taikytinus privatumą, vartotojų apsaugą ar kitus įstatymus reglamentuojančius įstatymus.  

TEISĖS 

Atsižvelgus į tam tikras išimtis ir jūsų vietą ir, tam tikrais atvejais, į mūsų vykdomą duomenų tvarkymo veiklą, turite 

tam tikras teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis, įskaitant teisę prašyti leisti susipažinti su savo asmens 

duomenimis ir ištaisyti savo asmens duomenis arba pašalinti savo asmens duomenis ar apriboti jūsų duomenų 

tvarką, nesutikti su jūsų duomenų tvarkymu, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Taip pat turite teisę pateikti 

skundą kompetentingai priežiūros institucijai.  

Galite pasinaudoti savo teisėmis susisiekę su mumis. Atsižvelgę į teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatas, dėsime 

visas įmanomas pastangas tam, kad kuo skubiau įvykdytume jūsų prašymą arba informuotume jus, jei mums reikia 

papildomos informacijos tam, kad galėtume įvykdyti jūsų prašymą. [6 pastaba]  

Galite susisiekti su mumis pasinaudoję taikytiname privatumo pranešime, į kurį nuoroda pateikiama pirmiau, 

nurodyta kontaktine informacija. 

PASTABOS 

1 ŠALYS 
 Šis pareiškimas taikomas Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, 
Argentinoje, Bahamų salose, Bolivijoje, Brazilijoje, Čilėje, Kolumbijoje, Kosta Rikoje, Dominikos 
Respublikoje, Ekvadore, Gvatemaloje, Haityje, Hondūre, Jamaikoje, Meksikoje, Nikaragvoje, Paragvajuje, 
Peru, Puerto Rike, Trinidade ir Tobage, Urugvajuje, Europos Sąjungoje, Europos ekonominėje erdvėje, 
Rusijoje, Indonezijoje, Malaizijoje, Tailande, Zambijoje ir Pietų Afrikoje. Norėdami sužinoti apie kitas šalis, 
spustelėkite šio puslapio apačioje esančią nuorodą „Privatumas ir duomenys“.  

3 TARPININKŲ PRIEIGOS PRIE MAŠINŲ DUOMENŲ RIBOJIMAS 
Norėdami panaikinti tarpininko prieigą prie mašinų duomenų savo paskyroje, turite atlikti abu šiuos 
veiksmus: pašalinti nuotolinę prieigą prie paslaugos KONSULTANTAS („ADVISOR“) kiekvienai mašinai 
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Terminalo nuostatų stulpelyje Operacijų centre ir pašalinti prieigą prie pranešimų apie mašinas ir 
konsultantų Dalijimosi stulpelyje „JDLink“ Valdymo skydo portale.  

4 DUOMENŲ PAŠALINIMAS, ATNAUJINIMAS, PAKEITIMAS 
Galite prašyti pašalinti, atnaujinti arba pakeisti duomenis el. paštu užpildę mūsų internetinę formą arba 
susisiekę 7 pastaboje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Norėdami suprasti duomenų pašalinimo 
poveikį arba nutraukti „John Deere“ duomenų paslaugų teikimo sutartį, žr. 
www.JohnDeere.com/agreements. Norėdami suprasti savo teises, susijusias su asmens duomenimis, žr. 
mūrų privatumo pranešimus, į kuriuos nuorodos yra pateiktos pirmiau.  

5 PAGEIDAVIMAI DĖL RINKODAROS 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie pageidavimus dėl rinkodaros arba juos pakeisti, susisiekite el. 
paštu PrivacyManager@JohnDeere.com.  

6 PRIEIGA PRIE PATRONUOJAMŲJŲ ĮMONIŲ 
Šiame pareiškime visos nuorodos į žodį „mes“ apima „Deere & Company“ ir jos patronuojamąsias įmones. 
Galite būti suteikę bendrovei „John Deere Financial“ tam tikras teises susipažinti su mašinų duomenimis, 
susijusiais su jūsų įranga, savo finansavimo ar nuomos dokumentais, įskaitant informaciją apie jūsų įrangos 
vietą, techninę priežiūrą, eksploatavimą ir būklę. Jei tokia galimybė numatyta jūsų finansavimo ar nuomos 
sutartyje, finansavimo ar nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu „John Deere Financial“ gali prieiti prie 
mašinų duomenų, susijusių su jūsų įranga, neatsižvelgdama į bet kokį jūsų pasirinkimą. Taip pat gali būti 
atkurta prieiga prie mašinų duomenų, jei prieiga buvo išjungta arba kitaip apribota. Norėdami gauti 
daugiau informacijos, peržiūrėkite savo finansavimo arba nuomos dokumentus. 

7 SUSISIEKITE SU MUMIS 
Galite susisiekti su mūsų tarptautiniu privatumo biuru: PrivacyManager@JohnDeere.com. Su mumis galite 
susisiekti šiuo el. paštu: 

 

Jei gyvenate: Kontaktinė informacija:  

Jungtinės Amerikos Valstijos, Angola, Botsvana, 
Esvatinis, Guamas, Indonezija, Japonija, Kenija, 
Malaizija, Mauricijus, Meksika, Mongolija, 
Marokas ir Vakarų Sachara, Puerto Rikas, Pietų 
Afrikos Respublika, Pietų Korėja, Tanzanija, 
Tailandas, Tunisas, Tailandas, Zimbabvė arba bet 
kuri toliau nenurodyta šalis 

John Deere Special Technologies Inc.  

Attn: Privacy Manager 

Center for Global Business Conduct 

One John Deere Place  

Moline, IL 61265, USA (JAV) 

Kanada John Deere Canada ULC 

Attn: Chief Privacy Officer 

295 Hunter Road  

P.O. Box 1000  

Grimsby, ON L3M 4H5  

Australija ir Naujoji Zelandija John Deere Limited (Australia) 

Attn: complete Goods Manager 1660170 

Magnesium Drive 

Crestmead, Queensland 4132 

Argentina Industrias John Deere Argentina, S.A. 

Attn: Privacy Manager 

John Orsetti 481 (S2152CFA) 

Grenadier Baigorria 

Province of Santa Fe, Argentina 

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

Jorge Antônio Dahne Logemann, 600, Distrito 

Industrial, CEP 98920-000, Horizontina/RS mieste 

Bolivija, Kolumbija, Ekvadoras, Etiopija, Indija, 
Namibija, Paragvajus, Filipinai, Rusija, Serbija, 
Vietnamas, Zambija 

John Deere Shared Services  

Attn: Privacy Manager 

Center for Global Business Conduct 

One John Deere Place  

Moline, IL 61265, USA (JAV) 

Bahamos, Čilė, Kosta Rika, Dominikos Respublika, 
Salvadoras, Gvatemala, Haitis, Hondūras, 
Jamaika, Nikaragva, Panama, Paragvajus, Peru, 
Surinamas, Trinidadas ir Tobagas, Urugvajus 

Industrias John Deere, Mexico 

Attn: Privacy Manager 

Blvd. Diaz Ordaz, Numero 500 

Colonia La Leona, Codigo Postal 66210 

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexico 

(Meksika) 

Europos Sąjunga, Europos ekonominė erdvė, 
Azerbaidžanas, Izraelis, Kazachstanas, Kirgizija, 
Ukraina, Jungtinė Karalystė, Uzbekistanas 

John Deere GmbH & Co. KG 

Straßburger Allee 3, 67657  

Kaizerslauternas, Germany (Vokietija) 

 


