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Информация за администратора на лични данни и целта на 
обработката на данни
John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf,  Германия
(“John Deere”) събира и обработва лични данни

· Име, обръщение, имейл адрес, пол

· Поведение на потребителя свързано с използването на услугата за
дигитални новини

· Незадължителни данни, в зависимост от дейността или заявките: Адрес
(пощенски код, град, улица), телефонен номер,  държава и език, професия,
предпочитан дилър, компания, история  на  клиента, използвани машини

директно от Вас и относно вашата дейност при нас във връзка с Услугата за
дигитални новини.

Ние използваме тези лични данни, за да ви  изпращаме имейли като част от нашата
услуга за дигитални новини, която съдържа информация за

· Нашите продукти и услуги, включително промоционални материали за
оборудване за селското стопанство, зелени площи, финансиране,  както и с
нашия магазин и нашите дейности.

· Документи и материали за изтегляне, които сте поискали, като официални
технически описания, резултати от изчисления, ваучери или оферти.

· Нашите дейности, като конкурси или викторини, които също са предмет на
отделни общи условия и са част от услугата за дигитални новини

· Панаири и търговски изложения

Освен това използваме тези лични данни, за да Ви изпращаме имейли за
потвърждение и проверка на Вашия интерес от услугата за дигитални новини, за да
управляваме Вашето доброволно участие  в нашите  дейности, за да анализираме
Вашето използване на услугата за дигитални новини (отваряне и щракване върху
имейли, Вашите предпочитания, регистрации за дейности) и, за да подобрим
нашата услуга за дигитални новини и промоционални материали.

Услуга за дигитални
новини
Съобщение за
поверителност и съгласие
Дата на ревизия: 30.01.2021 г.
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Правно основание за обработката на данни
Ние  обработваме личните данни  на базата на Вашето съгласие, като правно
основание за обработка на данни, в съответствие  с член  6, алинея 1, буква a) от
Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

Период на съхранение
Ние съхраняваме личните данни докато не оттеглите съгласието си и в съответствие с нашата
политика за съхранение. Въпреки това, оттеглянето на Вашето съгласие не засяга
законността на обработката на Вашите лични данни, която е извършена до оттеглянето на
съгласието.

Категории получатели на лични данни
Ангажирали сме външни компании, които да обработват личните данни от наше име,
за да можем да предоставяме услугата за дигитални новини. Също така, споделяме или
разкриваме лични данни с/пред нашите филиали и предпочитания от Вас дилър, в
случай че сте предоставили тази информация, като част от някоя от нашите дейности.

Вашите лични данни се прехвърлят към държави извън ЕИП с различни и по-либерални
закони за защита на личните данни (включително Съединените американски щати), но
в последния случай John Deere разчита на допустимите механизми за пренос на данни,
като стандартни договорни клаузи, обвързващи корпоративни правила или получатели
в САЩ сертифицирани според Privacy Shield, ако е приложимо.

Права на субекта на данни
Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време като щракнете върху съответната
връзка “Оттегляне на съгласието” във всеки от имейлите, които Ви изпращаме или като
изпратите имейл на адрес MarketingConsent@JohnDeere.com. За информация относно
начините за промяна на Вашите предпочитания, моля, щракнете върху съответната връзка
“Център за предпочитания” във всеки от имейлите, които Ви изпращаме.  Моля, имайте
предвид, че трети страни ще имат достъп до Вашия център за предпочитания, в случай че
решите да препратите някой имейл, който сме Ви изпратили и John Deere отхвърля всякаква
отговорност за Вашите действия.

За да поискате достъп до Вашите лични данни, за да ни помолите за поправим или изтрием
лични данни, или да ограничим обработката им, за да възразите срещу нея, или за да
упражните някое от другите права, свързани със защитата на данни, с които разполагате,
или за да поискате информация/копие от съответния механизъм за международен пренос
на данни, моля, свържете се с нас на www.deere.com/privacy или влезте в “Центъра за
предпочитания”. Също така имате право на оплакване пред съответния надзорен орган в
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страна членка на ЕС по обичайното Ви местопребиваване, месторабота или за
предполагаемо нарушение на ОРЗД.

Повече информация ще намерите в дългата форма на нашата Декларация за
поверителност (вижте тук www.deere.com/privacy)

Щраквайки върху това поле за отметка, потвърждавам, че съм
прочел/а Съобщението за поверителност, свързано с услугата за
дигитални новини и се съгласявам с обработката на моите лични
данни от John Deere, с цел предоставяне на услугата за дигитални
новини.


