Declarație de confidențialitate simplificată:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Germania („John Deere”)
colectează și procesează datele cu caracter personal (prenumele, numele, codul poștal, adresa de e-mail
și/sau numărul de telefon mobil) direct de la dvs. și privind activitățile dvs. cu noi în legătură cu
campania „Mai mult confort la prețul corect”. Utilizăm aceste date cu caracter personal în scopul
trimiterii
unui
e-mail de urmărire pentru a vă confirma adresa de e-mail și interesul dvs. față de campanie. Procesăm
aceste date cu caracter personal ca parte a campaniei „Mai mult confort la prețul corect” pentru
a îndeplini Termenii și condițiile (contractul) ca temei juridic pentru procesarea datelor în conformitate
cu articolul 6 (1) lit. a din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). Avem nevoie de
numărul dvs. de telefon mobil și de adresa dvs. de e-mail pentru a vă contacta astfel încât să vă urmăriți
în continuare interesul față de campania „Mai mult confort la prețul corect”. Noi păstrăm datele dvs. cu
caracter personal pe durata campaniei „Mai mult confort la prețul corect”, cu excepția cazului în care
suntem obligați prin lege să le păstrăm mai mult timp.

Datele dvs. cu caracter personal sunt găzduite și furnizate de o companie terță parte (hmf Group,
Rheinkaistr. 30, 68159 Mannheim) care a fost angajată în acest scop. De asemenea, împărtășim sau
dezvăluim aceste date cu caracter personal companiei John Deere Shared Services, Inc., care găzduiește
și întreține sistemele comerciale legate de distribuitori, distribuitorului pe care l-ați selectat și afiliaților
noștri, în scopurile stabilite în declarația de confidențialitate completă și termenii și condițiile campaniei
„Mai mult confort la prețul corect”. Datele dvs. cu caracter personal sunt transferate în țări din afara
SEE cu legi de protecție a datelor diferite și care oferă un nivel mai redus de protecție (inclusiv SUA),
dar, în acest din urmă caz, John Deere se bazează pe mecanisme admisibile pentru transferare de date,
cum ar fi Clauze contractuale standard, Reguli corporative obligatorii sau certificarea Privacy Shield a
destinatarului din SUA, dacă există. Pentru a solicita acces la datele dvs. cu caracter personal, pentru a
ne ruga să rectificăm sau să ștergem date cu caracter personal sau pentru a restricționa procesarea,
pentru a refuza procesarea sau pentru a exercita oricare dintre drepturile privind protecția datelor de
care beneficiați, sau pentru a solicita informații/o copie a mecanismului internațional pentru transferare
de date, contactați-ne la www.deere.com/privacy.

De asemenea, aveți dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere relevantă din statul
membru UE de la domiciliul dvs., de la locul dvs. de muncă sau de la locul unde are loc posibila încălcare
a RGPD.

Mai multe informații sunt disponibile în declarația noastră de confidențialitate completă (a se vedea
aici www.deere.com/privacy).

