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OŚWIADCZENIE O USŁUGACH W ZAKRESIE DANYCH I 

SUBSKRYPCJACH FIRMY JOHN DEERE [uwaga 1] 

Aktualizacja: 15 listopada 2022 r. 

MASZ KONTROLĘ NAD SWOIMI DANYMI BIZNESOWYMI  

W coraz bardziej połączonym świecie technologia ułatwia wymianę danych Twojej firmy z innymi – jeśli tak 

zdecydujesz. Gdy powierzasz swoje dane firmie John Deere i jej spółkom zależnym za pośrednictwem naszych usług 

i subskrypcji (Usługi w zakresie danych), chronimy te informacje i respektujemy określone przez Ciebie uprawnienia 

do udostępniania ich innym. Opracowaliśmy niniejsze oświadczenie, aby wyjaśnić, w jaki sposób zarządzamy 

danymi i aby dostarczyć szczegółowych informacji, które są potrzebne do podejmowania świadomych decyzji 

dotyczących naszych Usług w zakresie danych.  

Aby świadczyć Usługi w zakresie danych firmy John Deere możemy gromadzić i przetwarzać informacje osobowe 

zgodnie z opisem uwzględnionym w niniejszym dokumencie i w odpowiednich oświadczeniach o ochronie 

prywatności, do których linki znajdują się poniżej.  

INFORMACJE O POLITYCE PRYWATNOŚCI  

Możemy przetwarzać informacje osobowe podczas świadczenia Usług w zakresie danych firmy John Deere. 

Podczas korzystania z Usług w zakresie danych firmy John Deere (w tym tworzenia konta użytkownika lub 

zakładania konta Organizacja) zastosowanie mają następujące informacje o polityce prywatności dotyczące 

przetwarzania danych osobowych: 

• Oświadczenie o ochronie prywatności konta użytkownika firmy John Deere 

• Oświadczenie o ochronie prywatności konta Organizacja firmy John Deere 

Ponadto oświadczenia o ochronie prywatności naszych przedsiębiorstw są dostępne pod linkiem „Prywatność i 

dane” na dole tej strony. 

RODZAJE DANYCH, KTÓRE GROMADZIMY 

W zależności od konkretnych usług, subskrypcji i narzędzi, z których korzystasz oraz sposobu, w jaki z nich 

korzystasz, gromadzimy różne rodzaje danych. Na przykład:  

Dane dotyczące maszyn. Jeśli korzystasz z naszych usług i narzędzi JDLink, będziemy gromadzić dane dotyczące 

stanu, wydajności i funkcji Twojej maszyny, w tym kodów diagnostycznych, ustawień maszyny, wersji 

oprogramowania i oprogramowania sprzętowego, osprzętu i narzędzi, godzin pracy maszyny i czasu jej 

użytkowania oraz lokalizacji maszyny. Niektóre z tych danych znajdują się w Centrum operacyjnym firmy John 

Deere, na Pulpicie nawigacyjnym JDLink i w naszych aplikacjach mobilnych.  

Dane operacyjne. Jeśli korzystasz z Centrum operacyjnego firmy John Deere i powiązanych aplikacji, możemy 

gromadzić informacje o sposobie, w jaki Ty i inne osoby korzystacie z maszyn, w tym informacje o ustawieniach, 

wydajności i odczyty z czujników. Możemy również gromadzić informacje o Twojej pracy i operacjach, w tym 

szczegóły dotyczące zadań wykonywanych na polu, obrobionego obszaru, przebytej trasy, zebranych plonów, oraz 

dane dotyczące wydajności i zastosowanych środków produkcji, a także informacje i raporty historyczne. Możesz 

przeglądać dane i zarządzać nimi w Centrum operacyjnym firmy John Deere i powiązanych aplikacjach.  

https://www.deere.com/assets/pdfs/common/privacy-and-data/terms-of-use/jd-user-acct-privacy-notice-pl.pdf
https://www.deere.com/assets/pdfs/common/privacy-and-data/terms-of-use/jd-organization-account-pl.pdf
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Dane administracyjne. Za każdym razem, gdy Ty lub Twoi pracownicy korzystacie z naszych usług i aplikacji, 

gromadzimy informacje, które pomagają nam zarządzać Twoim kontem i działaniami. Dane te obejmują 

uprawnienia do udostępniania danych, użytkowników powiązanych z Twoim kontem, maszyny, urządzenia i 

licencje powiązane z Twoim kontem, liczbę akrów oraz wielkość i charakter pól, a także ogólne informacje o 

sposobie korzystania z konta i naszych aplikacji. Niektóre z tych informacji można zobaczyć i zarządzać nimi w 

Centrum operacyjnym firmy John Deere i powiązanych aplikacjach.  

Nie korzystamy z treści generowanych przez użytkowników. Niektóre z naszych systemów umożliwiają 

przechowywanie i udostępnianie informacji tworzonych przez Ciebie lub inne osoby. Treści generowane przez 

użytkowników obejmują porady dotyczące zmiennej stawki, notatki, nagrania, zdjęcia, pliki PDF i inne rodzaje 

plików. Przechowujemy, udostępniamy i wykorzystujemy takie treści wyłącznie w celu wspierania Cię oraz 

zapewnienia zgodności z nakazami sądowymi i wymogami prawnymi lub regulacyjnymi. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania informacji osobowych podczas korzystania z danej 

usługi zapoznaj się z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie prywatności, do których linki znajdują się powyżej, 

lub skontaktuj się z nami. [uwaga 6]  
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MASZ KONTROLĘ NAD TYM, KTO WIDZI TWOJE DANE  

Poniżej przedstawiamy opcje kontroli informacji dotyczących Twojego konta podczas korzystania z Usług w 

zakresie danych firmy John Deere: 

UDOSTĘPNIANIE 

Możesz udostępniać i ujawniać dane w Centrum operacyjnym firmy John Deere oraz innych połączonych portalach 

i aplikacjach. Ustawiając uprawnienia dla swojego konta, kontrolujesz dostęp innych osób do Twoich danych i ich 

widoczność. Możesz również kontrolować, którzy dealerzy firmy John Deere mają dostęp do danych na Twoim 

koncie. [uwaga 2] Pamiętaj, że w momencie, w którym udostępniasz swoje informacje komuś innemu niż firma 

John Deere, odbiorca może zdecydować o skopiowaniu, wykorzystaniu, zmodyfikowaniu lub rozpowszechnieniu 

Twoich informacji wśród innych osób. Firma John Deere nie ma kontroli nad takimi działaniami ani nie ponosi za 

nie odpowiedzialności.  

ZARZĄDZANIE 

Możesz przeglądać i analizować większość danych na swoim koncie oraz zarządzać nimi przez Centrum operacyjne i 

Pulpit nawigacyjny firmy John Deere.  

EKSPORT 

Możesz pobierać i eksportować pliki z Centrum operacyjnego i Pulpitu nawigacyjnego firmy John Deere.  

USUWANIE, AKTUALIZOWANIE I ZMIENIANIE 

Możesz zażądać usunięcia, aktualizacji lub zmiany danych na swoim koncie. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić 

Twoje żądanie niezwłocznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych lub poinformujemy Cię, jeśli 

będziemy potrzebować dodatkowych informacji, aby spełnić Twoje żądanie. Pamiętaj, że usunięcie danych może 

ograniczyć nasze możliwości wsparcia, a w niektórych przypadkach może skutkować tym, że nie będziesz mógł 

(mogła) nadal korzystać z odpowiednich Usług w zakresie danych. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi 

w zakresie ochrony danych osobowych możemy zachować pewne podstawowe informacje, jeśli jest to konieczne 

do celów ewidencji. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z warunkami i oświadczeniami o ochronie 

prywatności dotyczącymi odpowiednich Usług w zakresie danych. [uwaga 3] 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?  
 

ABY ŚWIADCZYĆ USŁUGI NA TWOJĄ RZECZ 

• Wykorzystujemy Twoje dane, w tym informacje osobowe, aby zapewnić Ci usługi i oferty objęte umową 
oraz aby zarządzać Twoim kontem. Możesz uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób 
wykorzystujemy Twoje informacje osobowe, w tym na temat podstaw prawnych wykorzystywania 
informacji osobowych, w oświadczeniach o ochronie prywatności firmy John Deere dotyczących 
odpowiedniej Usługi w zakresie danymi (link powyżej) lub kontaktując się z nami. [uwaga 6]  

• Możemy udostępniać Twoje dane spółkom stowarzyszonym i dostawcom firmy John Deere w celu 
zapewnienia usług i ofert objętych umową oraz zarządzania Twoim kontem, zgodnie z odpowiednimi 
ograniczeniami umownymi i środkami bezpieczeństwa. Spółki stowarzyszone i dostawcy zobowiązali się 
do ochrony danych zgodnie z niniejszym oświadczeniem oraz wszystkimi obowiązującymi regulacjami 
prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych i innymi przepisami prawa. [uwaga 5]  
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• Możemy udostępnić Twoje dane autoryzowanym dealerom firmy John Deere, aby mogli oni udzielić Ci 
wsparcia, chyba że wyraźnie ograniczysz dostęp do danych w przypadku konkretnych dealerów. [uwaga 
2] 

 

ABY UCZYĆ SIĘ OD CIEBIE 

• Możemy wykorzystywać Twoje dane w celu oceny sposobu, w jaki korzystasz z Usług w zakresie danych, 
opracowania nowych produktów i usług oraz ulepszenia istniejących produktów i usług, w zależności od 
przepisów dotyczących prywatności obowiązujących w kraju, w którym się znajdujesz. Na przykład 
analiza Twoich danych może ujawnić trendy, które mogą być wykorzystane do wsparcia i rozwoju 
naszych produktów, usług gwarancyjnych oraz działań diagnostycznych i prognostycznych. Możesz 
uzyskać więcej informacji na temat tego, kiedy i w jaki sposób wykorzystujemy informacje osobowe, 
w tym na temat podstawy prawnej wykorzystywania informacji osobowych, w oświadczeniach o 
ochronie prywatności firmy John Deere dotyczących odpowiedniej Usługi w zakresie danych (link 
powyżej) lub kontaktując się z nami. [uwaga 6] 

• Możemy łączyć Twoje zanonimizowane dane z danymi od innych i umieszczać Twoje dane w 
zanonimizowanych zestawach danych. Możemy również udostępniać w formie zbiorczej, statystycznej, 
informacje nieosobowe naszym partnerom, podmiotom stowarzyszonym lub doradcom. 

• Możemy wykorzystywać Twoje dane do przygotowywania rutynowych raportów dla stowarzyszeń 
branżowych, takich jak raporty dotyczące udziału w rynku lub aktywności i bezpieczeństwa sieci.  

W CELACH MARKETINGOWYCH 

• Możemy wykorzystywać Twoje dane do sprzedaży produktów i usług, kierując oferty dopasowane do 
Twojej aktywności, zainteresowań i lokalizacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w 
zakresie ochrony danych osobowych. Będziemy komunikować się z Tobą wyłącznie zgodnie z 
preferencjami ustawionymi dla Twojego konta lub, w razie potrzeby, zgodnie z Twoją wyraźną zgodą. 
[uwaga 4] 

• Zgodnie z preferencjami ustawionymi dla Twojego konta lub udzieloną zgodą możemy udostępniać 
Twoje dane dealerom firmy John Deere, aby mogli oni sprzedawać produkty i usługi, kierując do Ciebie 
oferty dopasowane do Twojej aktywności, jeśli wyrazisz na to stosowną zgodę. [uwaga 2, 4] 

ABY ZACHOWAĆ ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 

• Udostępniamy Twoje dane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji 
prawnych w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony konsumentów. Linki do naszych oświadczeń 
o ochronie prywatności znajdują się powyżej.   

• Możemy przeglądać i ujawniać Twoje dane w celu wykonania nakazów sądowych i spełnienia wymogów 
prawnych lub regulacyjnych; w celu zapobiegania obrażeniom, śmierci, stratom, oszustwom lub 
nadużyciom; w celu ochrony praw firmy John Deere lub obrony firmy John Deere w postępowaniu 
prawnym; oraz w celu spełnienia Twoich żądań. Możemy przekazać Twoje dane jako część przeniesienia 
lub sprzedaży aktywów biznesowych.  

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY I UTRZYMUJEMY TWOJE DANE?  

ZABEZPIECZENIE 

Wdrożyliśmy i utrzymujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, polityki i procedury 

mające na celu zmniejszenie ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty bądź nieuprawnionego ujawnienia lub 

dostępu do takich informacji, stosownie do ich charakteru. Podejmowane przez nas środki obejmują nałożenie 
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wymogów zachowania poufności na naszych pracowników i dostawców usług oraz niszczenie lub trwałą 

anonimizację informacji osobowych, jeśli nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. 

Ponieważ bezpieczeństwo informacji zależy częściowo od bezpieczeństwa komputera, którego używasz w celu 

korzystania z naszych usług, oraz od zabezpieczeń stosowanych do ochrony identyfikatorów użytkowników i haseł, 

prosimy o podjęcie odpowiednich środków w celu ochrony tych informacji. 

PRZECHOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE 

Większość Twoich informacji przechowujemy w systemach komputerowych i bazach danych obsługiwanych przez 
nas lub naszych zewnętrznych usługodawców.  

Firma John Deere prowadzi działalność na skalę globalną. W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane i 

przechowywane w krajach na całym świecie, które podlegają różnym standardom ochrony danych, w tym w UE, 

Stanach Zjednoczonych Ameryki, Brazylii i innych krajach, w których firma John Deere ma swoje biura lub 

autoryzowanych dealerów. Jeśli będziemy przekazywać Twoje informacje osobowe do innych krajów, podejmiemy 

odpowiednie kroki, aby upewnić się, że przekazywanie informacji osobowych jest zgodne z obowiązującym 

prawem i podlega starannemu zarządzaniu w celu ochrony Twoich praw i interesów w zakresie prywatności. 

Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń, które wdrożyliśmy w celu 

zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich informacji podczas ich przekazywania. [uwaga 6]  

PRZECHOWYWANIE 

Będziemy przechowywać Twoje informacje osobowe tak długo, jak będzie to racjonalnie konieczne do celów, dla 

których zostały one zgromadzone. W niektórych okolicznościach możemy przechowywać Twoje informacje 

osobowe przez dłuższy czas, na przykład, gdy jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z wymogami prawnymi, 

regulacyjnymi, podatkowymi lub księgowymi. W szczególnych okolicznościach możemy przechowywać Twoje 

informacje osobowe przez dłuższy czas, aby mieć dokładny zapis Twoich kontaktów z nami w przypadku 

jakichkolwiek skarg lub zastrzeżeń, lub jeśli mamy uzasadnione powody sądzić, że istnieje możliwość wszczęcia 

postępowania sądowego dotyczącego Twoich informacji osobowych lub kontaktów. 

Po wygaśnięciu obowiązującej umowy o świadczenie usług w zakresie danych możemy usunąć dane według 

naszego uznania i zgodnie z wymogami wszelkich obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych 

osobowych, ochrony konsumentów lub innych przepisów prawnych.  

PRAWA 

Z zastrzeżeniem pewnych wyłączeń i w zależności od lokalizacji, a w niektórych przypadkach w zależności od 

czynności przetwarzania podejmowanych przez firmę John Deere, przysługują Ci pewne prawa w odniesieniu do 

Twoich informacji osobowych, w tym prawo do żądania dostępu do swoich informacji osobowych, ich 

sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. Możesz mieć również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu 

nadzorczego.  

Możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, kontaktując się z nami. Z zastrzeżeniem przepisów prawa i innych 

dopuszczalnych względów dołożymy wszelkich starań, aby bezzwłocznie spełnić Twoje żądanie lub poinformujemy 

Cię, jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji w celu spełnienia Twojego żądania. [uwaga 6]  

Możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w odpowiedniej informacji o 

polityce prywatności, do której link znajduje się powyżej. 

UWAGI 
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1 KRAJE  
Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii, 
Nowej Zelandii, Argentyny, Bahamów, Boliwii, Brazylii, Chile, Kolumbii, Kostaryki, Republiki Dominikańskiej, 
Ekwadoru, Gwatemali, Haiti, Hondurasu, Jamajki, Meksyku, Nikaragui, Paragwaju, Peru, Puerto Rico, 
Trynidadu i Tobago, Urugwaju, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Rosji, Indonezji, 
Malezji, Tajlandii, Zambii oraz Republiki Południowej Afryki. W przypadku innych krajów kliknij link 
„Prywatność i dane” na dole tej strony.  

3 OGRANICZENIE DOSTĘPU DEALERÓW DO DANYCH DOTYCZĄCYCH MASZYNY  
Aby anulować dostęp dealera do danych z maszyn na Twoim koncie musisz wykonać obie poniższe 
czynności: usunąć zdalny dostęp ServiceADVISOR dla każdej maszyny w zakładce Ustawienia terminala w 
Centrum operacyjnym oraz usunąć dostęp do powiadomień dotyczących maszyny i doradców w zakładce 
Udostępnianie na Pulpicie nawigacyjnym JDLink.  

4 USUWANIE, AKTUALIZACJA I ZMIANA DANYCH  
Możesz poprosić o usunięcie, aktualizację lub zmianę danych przesłanych pocztą elektroniczną wypełniając 
nasz formularz internetowy lub korzystając z informacji kontaktowych podanych w uwadze 7 poniżej. Aby 
zrozumieć, w jaki sposób usunięcie danych może wpłynąć na Usługi w zakresie danych firmy John Deere lub 
zakończyć ich świadczenie, odwiedź stronę internetową www.JohnDeere.com/agreements. Aby zrozumieć 
swoje prawa w odniesieniu do informacji osobowych zapoznaj się z naszymi oświadczeniami o ochronie 
prywatności, do których linki znajdują się powyżej.  

5 PREFERENCJE MARKETINGOWE  
Wyślij e-mail na adres PrivacyManager@JohnDeere.com, aby uzyskać informacje o swoich preferencjach 

marketingowych lub zmienić je.  

6 DOSTĘP DO SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH  
Wszystkie odniesienia do zaimka „my” w niniejszym oświadczeniu obejmują firmę Deere & Company i jej 
spółki zależne. Możliwe, że udzieliłeś(-aś) działowi finansowemu firmy John Deere pewnych praw dostępu 
do danych dotyczących maszyn i sprzętu, w tym ich lokalizacji, konserwacji, działania i stanu, w 
dokumentach finansowania lub leasingu. Jeśli zezwala na to umowa finansowania lub leasingu, dział 
finansowy firmy John Deere może nadal mieć dostęp do danych dotyczących maszyn i sprzętu w okresie 
obowiązywania umowy finansowania lub leasingu, niezależnie od wszelkich dokonanych przez Ciebie 
wyborów. Może to obejmować przywrócenie dostępu do danych dotyczących maszyny, jeśli został on 
wyłączony lub w inny sposób zablokowany. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z dokumentami 
finansowymi lub leasingowymi. 

7 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 
Możesz skontaktować się z naszym globalnym biurem ds. ochrony prywatności: 
PrivacyManager@JohnDeere.com. Możesz również skontaktować się z nami w następujący sposób: 

 

Jeśli mieszkasz na terenie: Informacje kontaktowe:  

Stany Zjednoczone Ameryki, Angola, Botswana, 
Eswatini, Guam, Indonezja, Japonia, Kenia 
Malezja, Mauritius, Meksyk, Mongolia, Maroko i 
Sahara Zachodnia, Portoryko, Republika 
Południowej Afryki, Korea Południowa, Tanzania, 
Tajlandia, Tunezja, Tajlandia, Zimbabwe lub inny 
kraj niewymieniony poniżej 

John Deere Special Technologies Inc.   

Do rąk:  kierownika ds. prywatności 

Centrum Globalnego Postępowania Biznesowego 

One John Deere Place  

Moline, Illinois 61265, Stany Zjednoczone Ameryki 

Kanady John Deere Canada ULC 

Do rąk: głównego specjalisty ds. ochrony prywatności 

295 Hunter Road  

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 

Skr. poczt. 1000  

Grimsby, Ontario L3M 4H5  

Australii i Nowej Zelandii John Deere Limited (Australia) 

Do rąk: kierownika ds. towarów kompletnych 

1660170 

Magnesium Drive 

Crestmead, Queensland 4132 

Argentyny Industrias John Deere Argentina, S.A. 

Do rąk: kierownika ds. prywatności 

John Orsetti 481 (S2152CFA) 

Grenadier Baigorria 

Santa Fe, Argentyna 

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

Jorge Antônio Dahne Logemann, 600, Distrito 

Industrial, CEP 98920-000, w mieście Horizontina/RS 

Boliwia, Kolumbia, Ekwador, Etiopia, Indie, 
Namibia, Paragwaj, Filipiny, Rosja, Serbia, 
Wietnam, Zambia 

John Deere Shared Services  

Do rąk: kierownika ds. prywatności 

Centrum Globalnego Postępowania Biznesowego 

One John Deere Place  

Moline, Illinois 61265, Stany Zjednoczone Ameryki 

Bahamy, Chile, Kostaryka, Dominikana, 
Salwador, Gwatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, 
Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Surinam, 
Trynidad i Tobago, Urugwaj 

Industrias John Deere, Meksyk 

Do rąk: kierownika ds. prywatności 

Blvd. Diaz Ordaz, Numero 500 

Colonia La Leona, Codigo Postal 66210 

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Meksyk 

Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy, 
Azerbejdżan, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, 
Ukraina, Wielka Brytania, Uzbekistan 

John Deere GmbH & Co. KG 

Straßburger Allee 3, 67657  

Kaiserslautern, Niemcy 

 


