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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Art. 6 
ust. 1 lit. a, Art. 7 RODO 

 

Niniejszym akceptuję to, że: 

Firma John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Niemcy („John Deere”) 
gromadzi i przetwarza dane osobowe (nazwa firmy, imię i nazwisko rejestrującego, identyfikator 
użytkownika / XID, adres e-mail, numer telefonu lub numer telefonu komórkowego, stanowisko lub 
tytuł zawodowy) w celu realizacji wydarzenia oraz w celu zapewnienia Państwu dostępu do wirtualnej 
strony wydarzenia i sesji. W przypadku wirtualnego wydarzenia z możliwością nawiązywania 
kontaktów podczas procesu rejestracji mogą Państwo zostać zapytani, czy chcą Państwo upublicznić 
swój profil. Ta funkcja umożliwia nawiązywanie kontaktów z innymi uczestnikami wydarzenia. W razie 
wyrażenia zgody każdy uczestnik będzie mógł oglądać Państwa profil bez połączenia. Wyświetlone 
wstępnie wypełnione informacje to imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dodatkowo mogą Państwo 
edytować swój profil i dodać zdjęcie. Mają Państwo możliwość wyboru, czy Państwa profil będzie 
widoczny, czy ukryty dla wszystkich podczas procesu wdrażania, a także w swoim profilu. 

 
 Firma John Deere przechowuje moje dane osobowe w tych celach przez czas trwania wydarzenia 

zgodnie z polityką przechowywania. 
 

 Firma John Deere udostępnia również moje dane osobowe niezależnym podmiotom zewnętrznym, 
które zaangażowano do współpracy w tych celach. 
 

 Firma John Deere udostępnia lub ujawnia moje dane osobowe Podmiotom powiązanym w celach 
określonych w szczegółowym oświadczeniu o ochronie prywatności. (www.deere.com/privacy) 
 

 Firma John Deere przekazuje również moje dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EEA), takich jak Stany Zjednoczone, w których obowiązują inne i mniej 
rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony danych. Jednak w takim przypadku John Deere stosuje 
dopuszczalne mechanizmy przekazywania danych, takie jak Standardowe klauzule umowne lub 
Wiążące zasady korporacyjne, jeśli takie istnieją. 
 

Mam świadomość, że: 

 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i mam prawo do odmowy, 
 

 Zgodę można w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość e-mail na adres 
region2events@JohnDeere.com. Jednakże wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem 
przetwarzania moich danych osobowych w okresie przed wycofaniem zgody. 
 

 w ramach obowiązujących przepisów mam prawo uzyskać informacje na temat przetwarzania moich 
danych osobowych, prawo do ich poprawienia lub usunięcia, do ograniczenia ich przetwarzania lub 
do przekazania ich innemu administratorowi danych na moje żądanie. 
 

 Otrzymuję dalsze informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych w celach 
wymienionych w długim oświadczeniu o ochronie prywatności pod adresem www.deere.com/privacy. 
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