
 

 

 

 

 

Digitaaluudiste teenuse tegevused 

TINGIMUSED 

 

JDLinki uuenduse tegevus "ÜHENDA OMA JOHN DEERE" (edaspidi: tegevus) on osa John Deere’i 

digitaaluudiste teenusest ja seda pakub John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 

Walldorf, Saksamaa (edaspidi: John Deere). 

 

Kampaania eesmärk 

Selle tegevuse eesmärk on teadlikkuse tõstmine ja JDLinki uuenduste võimaluste esiletoomine 

vanemate John Deere’i masinate jaoks. 

 

Kampaania ja kestus 

Tegevusega alustatakse 15. veebruaril 2021 ja see lõpeb 31. mail 2021. John Deere jätab endale 

õigused kampaania pikendamiseks kuni 31. oktoobrini 2021 või selle ennetähtaegseks 

lõpetamiseks. Sel perioodil on osalejal võimalus osta, uuendada ja aktiveerida tingimustele 

vastavaid seadmeid. Selleks saab osaleja hankida JDLinki telemaatika kampaaniast osa võtvatelt 

edasimüüjatelt poole hinnaga. Iga edasimüüja otsustab, kas ta soovib tegevuses osaleda ja John 

Deere ei garanteeri, et edasimüüjad pakuvad ülalmainitud hindu. 

 

John Deere võib selle John Deere’i tegevuse põhjendatult peatada või lõpetada, näiteks kui tegevuse 

õiget korraldamist ei ole tehnilistel või õiguslikel põhjustel garanteerida. Sellisteks põhjusteks võivad 

muu hulgas olla tehnilised probleemid (riistvara ja/või tarkvara vead, arvutiviirused, manipuleerimine 

jne), kasutajatingimuste muudatused või muud otsused. Osalejatel ei teki üleval nimetatud varajasel 

lõpetamisel mistahes nõudeõigust. Peale ülevaltoodu teavitab John Deere kasutajaid, et tegevuse 

saadavus ja toimivus ei ole garanteeritud. 

 

Osalemine 

Tegevuses osalemiseks tuleb registreeruda John Deere’i veebisaidil www.deere.ee oma 

meiliaadressi ja postiaadressiga. Meiliaadressi kasutatakse osalistele järelmeili saatmiseks, et 

kinnitada meiliaadress ja huvi tegevuse vastu. Seejärel saab osaleja uue meili tulemusega, kui 

nende John Deere’i varustus sobib JDLink™-i lisaseadmega. Osaleja peab meiliaadressi kinnituse 

välja printima ja minema oma valitud John Deere’i edasimüüja juurde selleks, et antud 

ajavahemiku jooksul temale sobilik varustus uuesti paigaldada. Osalejad peavad esitama küsitud 

andmed (sugu, eesnimi, perekonnanimi, meiliaadress, postiaadress) ja nõustuma nende 

tingimustega. 
 



Tegevuses osalemine on vabatahtlik. Osalemine on tasuta, välja arvatud osaleja mobiiltelefoni või 

internetiteenuse pakkuja teenustasud.  

Selguse huvides on sõnaselgelt märgitud, et tegevuses osalemine ei ole seotud kaupade või 

teenuste ostmisega ja piltidel kuvatud funktsioonid ei pruugi ilmtingimata reklaamitud 

pakkumises sisalduda. Osaleda saab ainult osalevate edasimüüjate juures järgmistes riikides: 

Ühendkuningriigis, Iirimaal, Prantsusmaal, Saksamaal, Autstrias, Šveitsis, Hispaanias, 

Belgias, Portugalis, Itaalias, Poolas, Hollandis, Belgias, Tšehhi Vabariigis, Norras, 

Rumeenias, Ungaris, Soomes, Eestis, Lätis, Leedus, Horvaatias, Slovakkias 

 

 

Sobivus ja erandid 

Tegevuses võivad osaleda kõik vähemalt 14-aastased füüsilised isikud, kui nende osalemine ei ole 

selgelt välistatud. Teenust ei pakuta alla 14-aastastele. Kui osaleja ei ole vähemalt 18-aastane või muul 

põhjusel täielikult teovõimeline, on tegevuses osalemiseks vajalik vanema (või seadusliku esindaja) 

nõusolek. Tegevuses saab osaleda vaid ühe korra. Keelatud on osalemine automatiseeritud massilise 

osalemise meetoditega või läbi kolmandate poolte. 

Deere & Company töötajad, muu hulgas sidus- ja tütarettevõtete töötajad AktG jaotise 15 et seq. 

kontekstis ja nende otsesed sugulased, esinduste töötajad ja tegevuse loomisel ning pakkumisel 

osalevad isikud tegevuses osaleda ei saa. 

John Deere võib põhjendatult keelata konkreetsete isikute osalemise, näiteks nende tingimuste 

rikkumise või mittejärgimise, (proovitud) manipuleerimise jne tõttu ning võib rakendada asjakohaseid 

õiguslikke meetmeid. Erandite puhul võidakse kätte andmata jätta või tagasi nõuda võimalikud 

auhinnad/preemiad. Põhjendatud osalemiskeelu rakendamine ei anna ühelegi isikule nõudeõigust 

John Deere’i vastu. 

 

Vastutus 

John Deere’i, ettevõtte esindajate, töötajate ja tegevusest tulenevate või seotud esindajate vastutus, 

sõltumata õiguslikest alustest, on piiratud tahtliku või raske hooletusega. 

Üleval nimetatud vastutuse piirang kehtib kahjude suhtes, mille põhjuseks on vead, ülekande viivitused 

või katkestused, muu hulgas tegevuse saidile juurdepääsetavus tehniliste seadmete ja serveri rikete 

korral, vale sisu, andmete kaotamine või kustutamine või viirused. Üleval nimetatud vastutuse piirang 

ei kata füüsilisi- või tervisekahjustusi või oluliste lepinguliste kohustuste rikkumist (aluskohustused). 

Olulisted lepingulisted kohustused tekivad lepingu tähenduse ja eesmärgi kohaselt või on vajalikud 

lepingu täitmiseks ja mille täitmisele osaleja tavaliselt toetub. Oluliste kohustuste täitmise kerge 

hooletuse korral on John Deere vastutav ainult kahjude eest, mis olid lepingu sõlmimise hetkel 

ettenähtavad ja on vastavat tüüpi lepingute puhul tüüpilised. Erandiks on kehaline, füüsiline või tervist 

puudutav kahju. 

 

Andmekaitse 

Vastutav andmetöötleja on John Deere. 



Tegevuses osaledes kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse osalejate isikuandmeid (nimi, 

ametinimetus, meiliaadress, sugu, telefoninumber ja postiaadress). Andmeid kogutakse, töödeldakse 

ja kasutatakse eranditult tegevuse korraldamiseks ja seetõttu on andmete kogumise aluseks osaleja ja 

John Deere’i vahel sõlmitud lepingu täitmine isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 (1) 

punkti b) järgi. 

Kui osaleja ei ole vähemalt 16-aastane, peavad isikuandmete töödlemiseks nõusoleku andma 

lapsevanemad (või muu seaduslik esindaja). 

Osaleja esitatud andmed kustutatakse viivitamatult pärast tegevuse lõppu. Erandiks on olukord, kus 

osaleja on andnud nõusoleku andmete täiendavaks töötlemiseks või kui andmete säilitamiseks on 

seaduslik kohustus. Viimasel juhul piiratakse andmete edasist töötlemist. Andmeid edastatakse 

kolmandatele pooltele ainult kui see on tegevuseks vajalik (näiteks auhinna saatmiseks). Erandiks on 

olukord, kus osaleja on andnud nõusoleku andmete täiendavaks töötlemiseks. 

Kuna see Tegevus on osa digitaaluudiste teenusest, kinnitab osaleja eraldi nõustumist isikuandmete 

töötlemisega digitaaluudiste teenuse pakkumise eesmärgil. Lisateavet tegevusega seotud 

isikuandmete töötlemise kohta ja isikuandmete töötlemise kohta digitaaluudiste teenuse pakkumise 

eesmärgil vt: https://www.deere.ee/et/vormid/digital-news-service/  

 

Mitmesugust 

Kui mõni ülevaltoodud tingimustest osutub kehtetuks või jõustamatuks, jäävad ülejäänud punktid 

kehtima. Kehtetud või poolikud sätted asendatakse kehtiva sisuga, mis on kehtetuks tunnistatud sisule 

võimalikult võrdväärse tähendusega. 

Lubatud ei ole sätete vaidlustamine kohtus. 

Tegevusele ja osalemise tingimustele kohaldatakse Saksamaa seaduseid. 

https://www.deere.ee/et/vormid/digital-news-service/

