
„MyJohnDeere“ duomen  privatumo politika
„TAIKOMAS TIK KLIENTAMS, ESANTIEMS SUTARTIES GALIOJIMO JURISDIKCIJOJE
Islandijos, Kazachstano, Lichtenšteino, Norvegijos, Šveicarijos, Ukrainos arba Europos

jungos valstyb s nar s teritorijoje“.
Šis privatumo politikos pareiškimas galioja duomenims, renkamiems naudojantis
„MyJohnDeere“ Operacij  centro paslaugomis.

„John Deere“ sipareigoja laikyti paslaptyje ir saugoti klient  asmeninius ir jautrius duomenis.
Visi pagal ši  Sutart  renkami asmeniniai duomenys naudojami tik teikiant Sutartimi numatytas
paslaugas.

1. Duomen  rinkimas
„John Deere gali rinkti duomenis, gaunamus naudojant rang  ir renginius ar j  renkamus, taip pat
naudojant kit  sistem  s sajas vestus duomenis. Teikdama Sutartimi numatytas paslaugas,
„Deere“ gali rinkti duomenis, kuriuos pateikia bet kuri kompiuterin  technika ir ranga, turinti s saj
su ranga ir kitais renginiais, taip pat Kliento sistemai pateiktus duomenis ( skaitant, be kita ko,
vartojimo, veiklos trukm s, technin s prieži ros, remonto istorijos, dr gnumo, lauko rib ,
dokumentacijos žem lapi  ir kt.).
Teikdama atitinkamas paslaugas klientams „John Deere“ gali tvarkyti ir rašyti iš išor s sistem
arba susijusi  informacijos šaltini  gautus duomenis.

2. Geolokaciniai duomenys
Kad gal  si lyti kaip paslaug  ar funkcijos naujin , „John Deere“ naudodama GSM
technologijas gali kliento vardu rinkti vietos duomenis RTCM formatu, taip pat kelio tašk ,
maršruto žurnal  ir (arba) rib  duomenis. Klientas pripaž sta, kad jis gali naudoti geolokacin
sistem  asmens buvimo vietai atsekti tik tada, jeigu saugumo tikslais toks asmuo yra dav s
aišk  rašytin  sutikim .

3. Teis s susipažinti su duomenimis ir duomen  naudojimas.
Klientas gali bet kuriuo metu suteikti teis  Agentui ir (arba) tre iajai šaliai susipažinti su
duomenimis arba toki  teis  apriboti. Klientas gali pareikalauti, kad „John Deere“ panaikint
konkretaus agento ir (arba) tre iosios šalies prieig  prie duomen  ir uždraust  jais naudotis.
Toki  prieig  „John Deere“ uždraudžia per trisdešimt (30) dien  nuo tinkamai pateikto Kliento
prašymo dienos. Bet kuris agentas ir (arba) tre ioji šalis, kurios prieiga buvo apribota, gali ir
toliau naudotis sistemos surinktais duomenimis, kol „John Deere“ nepanaikino agento ir (arba)
tre iosios šalies prieigos. Klientai gali suteikti teis  agentams ir (arba) tre iajai šaliai susipažinti
su Kliento duomenimis ir juos naudoti.
„John Deere“ gali Kliento vardu suteikti agentams ir (arba) tre iajai šaliai informacij  ir
duomenis, reikalingus Kliento renginiams priži ti, rangos diagnostikai atlikti ar paslaugoms
teikti nuotoliniu b du (t. y. skaitant, be kita ko, naujini  teikim , remonto paslaugas ar pagalb ),
arba teikti rangos komponent  programin s rangos naujinius.

4. Duomen  laikymo ir saugojimo politika
Klient  duomenys laikomi JAV esan iose „John Deere“ tarnybin se stotyse. Kol Klientas
neatšaukia savo leidimo „John Deere“ tur ti prieig  prie duomen  ir jais naudotis, „John Deere“
laiko tokius duomenis laikydamasi vis  taikom  federalini , valstijos, regionini  ir vietini
statym  bei teis s akt , skaitant, be kita ko, jei taikoma, ne ES jurisdikcij , kuriose laikomi
duomenys, statymus. „John Deere“ turi teis , bet ne pareig  laikyti duomenis neribot  laik
arba bet kuriuo metu, pasibaigus pirmiau nurodytam duomen  laikymo terminui, tokius



duomenis pašalinti, jeigu tokie duomenys laikomi laikantis vis  taikom  federalini , valstijos,
regionini  ir vietini statym  bei teis s akt , skaitant, be kita ko, jei taikoma, ne ES jurisdikcij ,
kuriose laikomi duomenys, statymus. Klientas pripaž sta ir sutinka, kad iš tarnybin s (-i ) stoties
(- ) pašalint  pranešim  ir buvimo duomen  atstatyti arba iš naujo sukurti negalima.

5. Duomen  naudojimo „John Deere“ tvarka.
„John Deere“ turi teis  susipažinti su neanonimiškais klient  duomenimis ir juos ir naudoti, kad
gal  teikti sutartimi apibr žtas paslaugas (be kit , pvz.: „JDLink“, Operacij  centro informacij ,
„Field Analyzer“). „John Deere“ gali atskleisti kliento duomenis išor s šalims, jeigu „John Deere“
turi pagrindo tik ti, kad toks atskleidimas yra pagr stai reikalingas siekiant a) užtikrinti bet kokio
asmens saugum  ir apsaugoti j  nuo mirties ar sunkaus k no sužalojimo; b) užkirsti keli
apgaulei ar piktnaudžiavimui m  paslaugomis ar m  naudotojais; c) apsaugoti m
nuosavyb s teises arba d) apsaugoti „Deere“ ir jos susijusias mones ar darbuotojus nuo galim
ieškini , susijusi  su klient  duomenimis.

6. Prisijungimas prie Svetain s ir profilio duomenys
Gavusi prašym , „Deere & Company“ per 30 dien  suteikia asmenims galimyb  perži ti j
sistem vest  ir „Deere& Company“ turim  asmenin  informacij . Be to, „Deere & Company“
imasi reikaling  veiksm  ir leidžia asmenims ištaisyti, pakeisti arba pašalinti netiksli  ar
neišsami  informacij . Turite teis  patys perrašyti savo informacij  arba kelti naujus failus.
Veiklai dokumentuoti renkami naudotojo vardo duomenys ir elektroninio pašto adresai.
Naudotojo sukurtas slaptažodis naudojamas siekiant saugiai prisijungti prie sistemos.
Pareiškimas: Aš perskai iau „MyJohnDeere“ S lygas ir nuostatas bei „Deere“ Bendrosios
privatumo politikos nuostatas ir su jomis sutinku. Tam vedu savo asmeninius duomenis
„MyJohnDeere“ naudotojo paskyroje ir Registracijos puslapyje spustel ju mygtuk  „Aš sutinku
su „MyJohnDeere“ S lygomis ir nuostatomis. Baigti kurti paskyr “, taip pat patvirtinu, kad „John
Deere“ renka, tvarko ir atskleidžia mano asmeninius duomenis Privatumo pareiškime ir
„MyJohnDeere“ S lyg  ir nuostat  dokumente nustatyta tvarka.


