
 

 

 

Digitālo jaunumu pakalpojuma pasākumi 

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI 

 

JDLink jaunināšanas pasākums “SAVIENO SAVU JOHN DEERE” (turpmāk saukts par “Pasākumu”) ir daļa 
no John Deere Digitālo jaunumu pakalpojuma, un to organizē uzņēmums John Deere Walldorf GmbH 
& Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Vācija (turpmāk saukts "John Deere"). 

 

Kampaņas mērķis 

Šī Pasākuma mērķis ir radīt izpratni un uzsvērt JDLink jaunināšanas iespējas vecākam John Deere 
aprīkojumam. 

 

 

Kampaņa un ilgums 

Pasākums sāksies 2021. gada 15. februārī un beigsies 2021. gada 31. maijā. John Deere patur 
tiesības pagarināt šo periodu līdz 2021. gada 31. oktobrim jebkurā laikā pirms Pasākuma vai tā 
laikā. Šajā laikā dalībniekam ir iespēja iegādāties, jaunināt un aktivizēt piemērotu aprīkojumu, kam 
dalībnieks var saņemt JDLink telemātiku pie iesaistītajiem izplatītājiem par uz pusi mazāku cenu. 
Katra izplatītāja ziņā ir izlemt, vai tas vēlas piedalīties Pasākumā, un John Deere negarantē, ka 
izplatītāji piedāvās iepriekš minētās cenas. 

 

John Deere patur tiesības aizturēt vai pārtraukt John Deere Pasākumu nopietnu apstākļu rezultātā, jo 
īpaši, ja Pasākuma norisi vairs nav iespējams garantēt tehnisku vai juridisku iemeslu dēļ. Šie iemesli 
ietver tehniskas problēmas (aprīkojuma un/vai programmatūras traucējumi, datorsistēmu vīrusi, 
manipulācija u.c.), izmaiņas lietošanas noteikumos un citus lēmumus. Dalībnieki nav tiesīgi izvirzīt 
prasības, ja Pasākums tiek pārtraukts iepriekš minēto iemeslu rezultātā. Papildus nupat minētajam, 
John Deere ar šo informē dalībniekus, ka Pasākuma pieejamība un funkcionalitāte netiek garantēta. 

 

Dalība 

Lai piedalītos Pasākumā, dalībniekiem jāreģistrējas Pasākumam John Deere vietnē 
(www.deere.lv), izmantojot savu e-pasta adresi un pasta adresi. E-pasta adrese tiks izmantota, lai 
dalībniekiem nosūtītu papildu e-pastu, lai apstiprinātu e-pasta adresi un interesi par Pasākumu. 
Pēc tam dalībnieks saņems vēl vienu e-pastu ar rezultātiem, ja viņa John Deere aprīkojums ir 
piemērots JDLink™ modernizēšanas komplektam. Dalībniekam ir jāizdrukā e-pasta apstiprinājums 
un jādodas pie sava izvēlētā John Deere izplatītāja, lai attiecīgajā laika posmā varētu modernizēt 
savu piemēroto aprīkojumu. Dalībniekiem jānorāda pieprasītā informācija (dzimums, vārds, 
uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese) un jāpiekrīt šiem Noteikumiem un nosacījumiem. 
 



 
 
 

 

Dalība Pasākumā ir pilnīgi brīvprātīga. Dalība Pasākumā ir bez maksas, izņemot dalībnieka tālruņa vai 
interneta operatora datu pārraides izmaksas.  

Skaidrības labad tiek skaidri norādīts, ka dalība Pasākumā nav priekšnosacījums un nekādā 
veidā neattiecas uz jebkādas preces vai pakalpojuma iegādi un ka attēlos parādītās funkcijas 
var nebūt iekļautas reklamētajā cenā. Dalība ir derīga tikai pie iesaistītajiem izplatītājiem 
šādās valstīs: 

Apvienotā Karaliste, Īrija, Francija, Vācija, Austrija, Šveice, Spānija, Beļģija, Portugāle, 
Itālija; Polija, Nīderlande, Beļģija, Dānija, Zviedrija, Krievija, Ukraina, Bulgārija, Čehija, 
Norvēģija, Rumānija, Ungārija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Horvātija, Slovākija 

 

 
Dalības tiesības; izņēmumi 

Pasākumā drīkst piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi vismaz 14 gadu vecumu un ir tiesīga 
piedalīties Pasākumā, ja vien dalība nav skaidri liegta. Peļņa netiks sadalīta personām, kas jaunākas par 
14 gadiem. Gadījumā, ja dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu vai kādu citu iemeslu dēļ daļēji vai 
pilnībā nav pilnvarots, tad dalība pasākumā ir iespējama tikai ar vecāku (vai pilnvaroto pārstāvju) 
atļauju. Katra persona Pasākumā drīkst piedalīties tikai vienu reizi. Nav atļauta dalība, izmantojot trešo 
pušu automātiskos masveida dalības procesus. 

Pasākumā ir liegts piedalīties visiem Deere & Company darbiniekiem, ieskaitot visu meitasuzņēmumu 
un saistīto uzņēmumu (VFR Akciju likuma 15. un turpmāko pantu izpratnē) darbiniekus un to tiešos 
radiniekus, aģentūras darbiniekus un visus darbiniekus, kas iesaistīti Pasākuma izstrādē un 
nodrošināšanā. 

John Deere ir tiesīgs izslēgt atsevišķas personas no dalības Pasākumā, pamatojoties uz pietiekamu 
iemeslu, piemēram, šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpuma, manipulācijām (to mēģinājumiem) u.c., 
paturot tiesības uzsākt tiesvedību. Ja tiek konstatēts, ka uz dalībnieku attiecas izslēgšanas prasības, 
apbalvojumi/balvas pēc Pasākuma norises var tikt atteiktas vai atprasītas. Ja dalībnieks tiek izslēgts, 
pamatojoties uz pietiekamu iemeslu, izslēgtais dalībnieks nav tiesīgs vērsties šajā sakarā tiesā pret John 
Deere. 

 

Atbildība 

John Deere, to likumīgo pārstāvju, darbinieku un saistīto aģentūru atbildība, kas izriet no vai ir saistīta 
ar Pasākumu, neatkarīgi no likumīgā pamatojuma, ir ierobežota apzinātas vai rupjas nolaidības apmērā. 

Minētais atbildības ierobežojums jo īpaši ir attiecināms uz zaudējumiem, ko radījušas datu pārraides 
kļūdas, nobīdes vai pārtraukumi, jo īpaši, ja tas ietekmē piekļuvi Pasākuma vietnei, kā arī uz 
zaudējumiem tehniskā aprīkojuma un servera kļūdu, nepareiza satura, datu zuduma vai izdzēšanas un 
datorvīrusu gadījumā. Minētais atbildības ierobežojums neattiecas uz zaudējumiem, kas radušies 
dzīvības, ķermeņa vai veselības traumas rezultātā, kā arī pārkāpjot būtiskas līgumsaistības 
(pamatsaistības). 



Materiālās līgumsaistības ir tās, kas līguma ietvaros ir piešķirtas dalībniekam atbilstoši tā nozīmei un 
mērķim vai kuru izpilde padara līguma spēkā esamību iespējamu, un uz kuru ievērošanu dalībnieks var 
regulāri paļauties. Viegli nolaidīga materiālo līgumsaistību pārkāpuma gadījumā John Deere uzņemas 
atbildību tikai par zaudējumiem, kas bija paredzami līguma noslēgšanas brīdī un ir raksturīgi šāda veida 
līgumam, ja vien prasības par zaudējumu atlīdzināšanu nav pamatotas ar kaitējumu dzīvībai, ķermenim 
vai veselībai. 

 

Datu aizsardzība 

Par datu aizsardzību atbildīgā persona ir John Deere. 

Piedaloties Pasākumā, dalībnieku personas dati (vārds, uzvārds, pozīcija, e-pasta adrese, dzimums, 
tālruņa numurs, pasta adrese) tiek ievākti, apstrādāti un izmantoti atbilstoši Pasākuma mērķim. Dati 
tiek ievākti, apstrādāti un izmantoti tikai ar mērķi veikt Pasākumu, tādējādi pildot John Deere 
līgumsaistības atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta pirmās daļas b) punkta 
prasībām. 

Ja dalībnieks nav sasniedzis 16 gadu vecumu, tad dalībnieka vecākiem (vai likumīgajiem pārstāvjiem) 
jāsniedz piekrišana personas datu apstrādei. 

Dalībnieka sniegtie dati tiks dzēsti uzreiz pēc Pasākuma beigām, ja vien dalībnieks nav sniedzis atļauju 
izmantot datus turpmāk vai to neparedz tiesiskais regulējums. Pēdējam pieminētam gadījumam datus 
nedrīkst apstrādāt citam nolūkam. Dati tiks nodoti trešajām pusēm tikai tad, ja tas nepieciešams 
Pasākuma nodrošināšanai (piemēram, balvas nosūtīšanai), ja vien dalībnieks nav sniedzis atļauju 
izmantot datus turpmākai apstrādei. 

Tā kā šis Pasākums ir daļa no Digitālo jaunumu pakalpojuma, dalībnieks sniedz atsevišķu piekrišanu 
personas datu apstrādei Digitālo jaunumu pakalpojumu nodrošināšanas nolūkos. Papildinformāciju, 
kas saistīta ar personas datu apstrādi Pasākuma un Digitālo jaunumu pakalpojuma nodrošināšanas 
ietvaros, skatīt vietnē https://www.deere.lv/lv/forma/digital-news-service/  

 
Dažādi 

Ja kāds no iepriekš minētajiem dalības noteikumiem un nosacījumiem kļūst nederīgs vai ir nepilnīgs, 
pārējo noteikumu un nosacījumu spēkā esamība netiek ietekmēta. Nederīgi kļuvušie vai nepilnīgie 
noteikumi un nosacījumi tiks aizstāti ar spēkā esošiem, kas atainos spēku zaudējušo noteikumu vai 
nosacījumu būtību pēc iespējas precīzāk. 

Šajā sakarā vēršanās tiesā nav atļauta. 

Pasākuma norisi, kā arī dalības noteikumus un nosacījumus regulē Vācijas Federatīvās Republikas 
tiesību akti. 


