
 

 1 Status: Styczeń 2022 

Publiczne 

Informacje o administratorze danych i cel przetwarzania danych 

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) bezpośrednio od Państwa oraz dotyczące Państwa działań na naszą rzecz w związku 

z odpowiednim wirtualnym wydarzeniem lub szkoleniem, na które zarejestrowali się Państwo jako 

uczestnicy. Wykorzystujemy te dane osobowe w celu realizacji wydarzenia oraz aby zapewnić 

Państwu dostęp do wirtualnej strony wydarzenia.  

 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie Państwa zgody (Artykuł 6 (1) lit. a) lub w celu realizacji 

zawartej z Państwem umowy (art. 6 (1) lit. b) jako podstawy prawnej przetwarzania danych według 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).  

Okres przechowywania 

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z naszą polityką 

przechowywania danych. 

Kategorie odbiorców danych osobowych 

Usługi wykorzystujące Państwa dane do rejestracji wirtualnych wydarzeń i szkoleń są organizowane 

i dostarczane przez firmę zewnętrzną, którą zaangażowaliśmy w tym celu. Udostępniamy także lub 

ujawniamy te dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym w celach określonych 

w szczegółowym oświadczeniu o ochronie prywatności. Państwa dane osobowe mogą być 

przekazywane do krajów spoza EOG (w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), w  których 

obowiązują inne przepisy o ochronie danych, zapewniające niższy poziom ochrony, jednak w  takim 

przypadku firma John Deere stosuje dopuszczalne mechanizmy przekazywania danych, takie jak 

Standardowe klauzule umowne lub Wiążące zasady korporacyjne, jeśli takie obowiązują.  

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Aby zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia bądź ograniczenia 

ich przetwarzania, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, skorzystać z  jakiegokolwiek innego 

przysługującego prawa do prywatności danych bądź zwrócić się z  wnioskiem o udzielenie informacji 

lub udostępnienie kopii odpowiedniego mechanizmu międzynarodowego przekazywania  danych, 

proszę skontaktować się z nami za pośrednictwem witryny www.deere.com/privacy. Zgodę można 

wysłać w każdej chwili, kontaktując się pod adresem region2events@johndeere.com. Mogą Państwo 

również skorzystać z prawa do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie 

członkowskim UE, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu bądź miejsce pracy lub w  którym 

doszło do potencjalnego naruszenia RODO.  

 

Więcej informacji zawiera nasze pełne oświadczenie o  ochronie prywatności (dostępne tutaj: 

www.deere.com/privacy). 
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