
 

 

Aktivity služby digitálnych správ 

PODMIENKY 

 

Aktivita aktualizácie JDLink "CONNECT YOUR JOHN DEERE" (ďalej ako "Aktivita") je súčasťou služby 

digitálnych správ a je organizovaná spoločnosťou John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 

69190 Walldorf, Nemecko (ďalej ako "John Deere"). 

 

Účel kampane 

Účelom tejto Aktivity je zvýšiť povedomie a vyzdvihnúť možnosti aktualizácie systému JDLink pre 

staršie zariadenia John Deere. 

 

Kampaň a trvanie 

Aktivita sa začne 15. februára 2021 a skončí sa 31. mája 2021. Spoločnosť John Deere si vyhradzuje 

právo predĺžiť toto obdobie do 31. októbra 2021 kedykoľvek pred aktivitou alebo počas aktivity. 

Počas tejto doby má Účastník možnosť zakúpiť, aktualizovať a aktivovať príslušné zariadenie, 

pričom Účastník môže získať telematiku JDLink u zúčastnených Predajcov za polovičnú katalógovú 

cenu. Každý predajca sa môže rozhodnúť, či sa chce tejto Aktivity zúčastniť, a spoločnosť John 

Deere nezaručuje, že Predajcovia ponúknu vyššie uvedené ceny. 

 

Spoločnosť John Deere si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť Aktivitu John Deere zo závažných 

dôvodov, najmä ak správne vykonávanie Aktivity nie je možné viac garantovať z technických alebo 

právnych dôvodov. Takéto dôvody môžu zahŕňať technické problémy (chyby v hardvéri a/alebo 

softvéri, vírusy v počítačovom systéme, manipuláciu atď.), zmeny v podmienkach používania alebo iné 

rozhodnutia. Účastníkom nevznikajú žiadne nároky z dôvodu predčasného zrušenia vychádzajúce z 

vyššie uvedených podmienok. Spoločnosť John Deere týmto dodatkom k vyššie uvedeným 

informáciám účastníkov informuje, aby si boli vedomí, že disponibilita a fungovanie Aktivity nemôžu 

byť garantované. 

 

Účasť 

Pre účasť na Aktivite je potrebné, aby sa účastníci zaregistrovali na webovej stránke spoločnosti 

John Deere (www.deere.sk) pre Aktivitu so svojou e-mailovou adresou a poštovou adresou). E-

mailová adresa sa použije na zaslanie následného e-mailu účastníkom kvôli potvrdeniu e-mailovej 

adresy a záujmu o Aktivitu. Ak zariadenie John Deere Účastníka spĺňa podmienky pre dodatočnú 

montáž súpravy JDLink™, účastník následne dostane ďalší e-mail s výsledkami. Účastník si musí 

vytlačiť e-mailové potvrdenie a prísť k predajcovi spoločnosti John Deere podľa svojho výberu, aby 

v stanovenom časovom období nechal dodatočne vybaviť svoj stroj vhodným zariadením. Je 

potrebné, aby nám účastníci poskytli požadované údaje: pohlavie, krstné meno, priezvisko, e-

mailovú adresu, poštovú adresu a akceptovali tieto Podmienky. 

http://www.deere.sk)/


Účasť na Aktivite je úplne dobrovoľná. Účasť je bezplatná s výnimkou nákladov prenosu z mobilného 

telefónu účastníka alebo tarifou poskytovateľa internetových služieb.  

Na ozrejmenie je explicitne uvedené, že účasť na Aktivite nie je predmetom alebo akokoľvek 

spojená s nákupom tovarov alebo služieb a že funkcie zobrazené na obrázkoch nie sú 

nevyhnutne zahrnuté v inzerovanej cene. Účasť je platná iba u zúčastnených predajcov v 

nasledujúcich krajinách: 

Veľká Británia, Írsko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Španielsko, Belgicko, 

Portugalsko, Taliansko; Poľsko, Holandsko, Belgicko, Dánsko, Švédsko, Rusko, Ukrajina, 

Bulharsko, Česká republika, Nórsko, Rumunsko, Maďarsko, Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, 

Litva, Chorvátsko, Slovensko 

 

 

Vhodnosť; vylúčenie 

Všetky fyzické osoby, ktoré majú minimálne 14 rokov, sú oprávnené zúčastniť sa na Aktivite, pokiaľ 

účasť nie je výslovne vylúčená. Osobám nedosahujúcim vek 14 rokov nebude distribuovaný žiadny zisk. 

V prípade, že účastník nedosiahol vek 18 rokov , alebo kvôli nejakému inému dôvodu je nekompetentný 

alebo nie je úplne kompetentný, pre účasť na Aktivite je potrebné povolenie rodičov (alebo iných 

právnych zástupcov). Každá osoba sa môže na Aktivite zúčastniť len raz. Účasť prostredníctvom 

procedúry automatizovanej masovej účasti tretích strán nie je dovolená. 

Zamestnanci spoločnosti Deere & Company vrátane všetkých pridružených spoločností a pobočiek v 

zmysle Kapitoly 15 a nasl. AktG a ich priami príbuzní, zamestnanci agentúry a všetky osoby zapojené 

do koncepcie a priebehu Aktivity sú vylúčení z účasti. 

Spoločnosť John Deere je oprávnená vylúčiť individuálne osoby z účasti zo závažného dôvodu napr. 

akékoľvek porušenie alebo nesplnenie Podmienok, (pokus o) manipuláciu atď., a vyhradzuje si právo 

vykonať právne opatrenia. Ak sú splnené požiadavky na vylúčenie, môžu byť tiež odmietnuté 

odovzdania ocenení/cien alebo môžu byť tieto ocenenia spätne vyžiadané. Vylúčenie zo závažného 

dôvodu nedáva vylúčenému účastníkovi akékoľvek právo podať žalobu voči spoločnosti John Deere. 

 

Zodpovednosť 

Zodpovednosť spoločnosti John Deere, jej právnych zástupcov, zamestnancov, sprostredkovateľov, 

ktorá vznikla alebo je v súvislosti s Aktivitou, bez ohľadu na právny základ je obmedzená na zámer 

alebo hrubú nedbalosť. 

Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti sa uplatňuje najmä na škody spôsobené chybami, 

oneskoreniami alebo prerušeniami v prenose, najmä prístupnosti stránky Aktivity, v prípade 

nefunkčnosti technického zariadenia a servera, nesprávneho obsahu, straty alebo vymazania dát alebo 

napadnutím vírusmi. Obmedzenie zodpovednosti uvedenej vyššie sa neuplatňuje na škody vyplývajúce 

zo škôd na živote, tele alebo zdraví alebo z porušenia základných zmluvných záväzkov (základných 

záväzkov). 

Základné zmluvné záväzky sú tie, ktoré zmluva musí garantovať účastníkovi podľa jej významu a účelu 

alebo plnenie ktorých robí správne riadenie sa zmluvou možným a na dodržiavanie ktorej sa môže 

účastník pravidelne spoľahnúť. V prípade mierne nedbanlivého porušenia podstatných zmluvných 



záväzkov, spoločnosť John Deere bude zodpovedná len za škody, ktoré boli predvídateľné v čase 

uzatvorenia zmluvy a sú typické pre tento typ zmluvy, pokiaľ nároky za škodu nie sú založené na 

škodách na živote, končatinách a zdraví. 

 

Ochrana dát 

Spoločnosť John Deere je zodpovednou za spracovanie dát. 

Účasťou na Aktivite sa zbierajú, spracovávajú a používajú osobné údaje (meno, titul, e-mailová adresa, 

pohlavie, telefónne číslo, poštová adresa) účastníkov v rámci rozsahu Aktivity. Tieto údaje sa zbierajú, 

spracovávajú a používajú výlučne na účel vykonávania Aktivity a taktiež na plnenie zmluvy 

spoločnosťou John Deere v súlade s článkom 6 (1) písm. b) General Data Protection Regulation (Úprava 

ochrany osobných údajov - GDPR). 

Ak účastník nedosiahol vek 16 rokov, rodičia (alebo iní právni zástupcovia) musia súhlasiť so 

spracovaním osobných údajov. 

Údaje poskytnuté účastníkom budú zmazané okamžite po skončení Aktivity, pokiaľ účastník nedal 

jeho/jej súhlas s ďalším spracovaním alebo ak je uschovanie údajov právne záväzné. V druhom prípade 

budú údaje obmedzené na akékoľvek iné spracovanie. Údaje budú poskytnuté tretím stranám, len ak 

je to nevyhnutné na vykonávanie Aktivity (napr. zaslanie ceny), pokiaľ účastník nedal svoj súhlas s 

ďalším spracovaním. 

Nakoľko táto Aktivita je súčasťou služby digitálnych správ, účastník potvrdzuje svoj samostatný súhlas 

so spracovávaním ich osobných údajov za účelom poskytovania služby digitálnych správ. Ďalšie 

informácie týkajúce sa spracovávania osobných údajov na výkon tejto Aktivity ako aj informácie 

týkajúce sa spracovávania osobných údajov na poskytovanie služby digitálnych správ nájdete na 

odkaze: https://www.deere.sk/sk/formulare/digital-news-service/  

 

Rôzne 

Ak sú vyššie uvedené ustanovenia týchto podmienok účasti neplatné alebo obsahujú medzeru, 

zostatok ustanovení zostáva nedotknutý. Neplatné alebo nekompletné ustanovenia budú zachované s 

platným obsahom, ktorý bude v čo najzrozumiteľnejšej možnej miere predstavovať zmysel neplatného 

obsahu. 

Odvolanie sa k súdu nie je povolené. 

Aktivita a podmienky účasti sa riadia nemeckým právom. 

https://www.deere.sk/sk/formulare/digital-news-service/

