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Informace o správci a účelu zpracování dat
John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Deutschland
(„John Deere“) shromažďuje a zpracovává osobní údaje

· Jméno, oslovení, e-mailová adresa, pohlaví

· Chování uživatele týkající se používání Služby digitálních novinek

· Volitelné v závislosti na aktivitě nebo požadavku: Adresa (PSČ,  město, ulice),
telefonní číslo, země a jazyk, povolání, preferovaný prodejce, společnost,
historie zákazníka, používané stroje

přímo od vás a o vašich aktivitách s námi ve spojení se Službou digitálních novinek.

Tyto osobní údaje používáme, abychom vám v rámci naší Služby digitálních novinek
mohli zasílat e-maily, které budou obsahovat informace o

· Našich produktech a službách včetně propagačních materiálů z oblasti
zemědělství, trávníků, financí a také informace o našem obchodu a aktivitách.

· Dokumenty a stažitelná data, o které jste požádali, jako jsou bílá kniha, výsledky
kalkulace, poukazy a nabídky.

· Naše aktivity, jako jsou soutěže a kvízy, jsou předmětem vlastních obchodních
podmínek a jsou také součástí Služby digitálních novinek

· Veletrhy a výstavy

Tyto osobní údaje také používáme pro zasílání potvrzovacího e-mailu, abychom ověřili
váš zájem o Službu digitálních novinek, správu vaší dobrovolné účasti v našich aktivitách,
dále pro analýzu vašeho používání Služby digitálních novinek (otevírání a klikání na e-
maily, vaše preference, registrace na aktivity) a pro zlepšení Služby digitálních novinek a
propagačních materiálů.
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Tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který je právním základem
pro zpracování údajů podle Článku 6, odstavec 1, písmeno a) Obecné nařízení o ochraně
údajů (GDPR).

Doba uchovávání
Tyto osobní údaje si ponecháváme do odvolání vašeho souhlasu a v souladu s naší politikou
uchovávání údajů. Odvolání vašeho souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování vašich
osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním vašeho souhlasu.

Kategorie příjemců osobních údajů
Využíváme služeb třetích stran, které budou tyto osobní údaje zpracovávat naším jménem
pro poskytnutí Služby digitálních novinek. Tyto osobní údaje také sdílíme a poskytujeme
našim partnerům a vašemu preferovanému prodejci, pokud jste tuto informaci poskytli
během jedné z našich aktivit.

Vaše osobní údaje jsou přenášeny do zemí mimo EHS (Evropský hospodářský prostor) s
jinými, méně přísnými zákony o ochraně údajů (včetně Spojených států amerických). Ale
společnost John Deere se spoléhá na přípustné mechanismy přenosu dat, jako jsou
standardní smluvní ujednání, závazné předpisy společnosti nebo certifikát programu Privacy
Shield určený pro společnosti v USA (pokud je k dispozici).

Práva subjektu údajů
Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na určený odkaz „Odvolat souhlas“ (Withdraw
Consent) v jakémkoli z našich e-mailů, který vám posíláme nebo zasláním e-mailu na
MarketingConsent@JohnDeere.com. Pro informace o úpravě vašich preferencí klikněte na určený
odkaz „Centrum preferencí“ (Preference Center) v jakémkoli z našich e-mailů, který vám posíláme.
Mějte prosím na vědomí, že k vašemu centru preferencí mohou přistupovat třetí strany, pokud se
rozhodnete jeden z námi zaslaných e-mailů přeposlat. John Deere v takovém případě nenese
žádnou odpovědnost.

Chcete-li požádat o přístup k vašim osobním údajům, požádat nás o opravu nebo vymazání
osobních údajů nebo omezit zpracování, vznést námitku k zpracování nebo uplatnit některá z
dalších práv na ochranu údajů, která máte k dispozici, nebo požádat o informace/kopii příslušného
mechanismu přenosu osobních údajů, kontaktujte nás prosím na www.deere.com/privacy nebo
přejděte do „Centra preferencí“. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu
v členském státě EU v místě pobytu, pracoviště nebo tam, kde došlo k údajnému porušení GDPR.

Více informací najdete v úplném prohlášení o důvěrnosti údajů (viz
www.deere.com/privacy)
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Kliknutím na zaškrtávací políčko potvrzuji, že jsem si přečetl/a
prohlášení o ochraně osobních údajů Služby digitálních novinek a
souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností John Deere
pro poskytování Služby digitálních novinek.


