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Information om ansvarlig og formålet med databehandling
John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Tyskland
(“John Deere”) indhenter og behandler personlige oplysninger

·

Navn, titel, mailadresse, køn

·

Brugeradfærd vedrørende brugen af Digital News Service

·

Eventuelt afhængig af aktivitet eller forespørgsel: Adresse (postnummer, by,
vej), telefonnummer, land og sprog, profession, foretrukne forhandler, firma,
kundehistorik, anvendte maskiner

direkte fra dig og om dine aktiviteter med os i relation til Digital News Service.

Vi benytter disse personlige oplysninger til at sende dig emails som en del af Digital
News Service med information om

·

Vores produkter og ydelser inklusive markedsføring for Landbrug, Plæne,
Finansiering samt vores shop og vores aktiviteter.

·

Dokumenter og downloads du har anmodet om som whitepapers,
beregningsresultater, tilgodebeviser eller tilbud.

·

Vores aktiviteter som konkurrencer eller quiz der også er underlagt separate
betingelser og vilkår og er en del af Digital News Service.

·

Messer og udstillinger

Vi benytter også dine personlige oplysninger til at sende dig en bekræftelsesmail for at
bekræfte din interesse i Digital News Service, at administrere din frivillige deltagelse i
vores aktiviteter og analysere din brug af Digital News Service (åbning og klik i emails,
dine præferencer, tilmeldinger til aktiviteter) og forbedre vores Digital News Service og
markedsføringsmateriale.

Juridisk base for databehandling
Vi behandler dine personlige oplysninger baseret på dit tilsagn som juridisk grundlag for
databehandling i henhold til artikel 6 (1) lit. c) i Databeskyttelsesdirektivet (GDPR).
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Opbevaringsperiode
Vi beholder dine personlige oplysninger indtil du tilbagekalder din accept og i henhold til vores
opbevaringspolitik. En tilbagekaldelse af din accept påvirker dog ikke legaliteten af den behandling
af dine data der er sket forud for tilbagekaldelsen af din accept.

Kategorier af modtagere af personlige oplysninger
Vi benytter tredjeparts selskaber til behandling af disse personlige oplysninger på vores
vegne og levering af Digital News Service. Vi deler eller afgiver også disse personlige
oplysninger med vores datterselskaber og din foretrukne forhandler hvis du har afgivet
denne information som en del af vores aktiviteter.

Dine personlige oplysninger overføres til lande uden for Det Europæiske Økonomiske
Samarbejde (EØS) med en anden og måske mindre restriktiv persondatalovgivning (herunder
USA); men hvor sidstnævnte er tilfældet, benytter John Deere tilladte
dataoverførselsmekanismer, som standardkontraktbetingelser bindende koncernregler, eller
amerikanske modtagers certificering vedrørende beskyttelse af personoplysninger, hvor
relevant.

Den registreredes rettigheder
Du kan tilbagekalde din accept på ethvert tidspunkt ved klik på respektive link "Tilbagekaldelse af
accept" i enhver mail vi sender til dig, eller ved at sende en mail til
.MarketingConsent@JohnDeere.com For information om ændring af dine præferencer bedes du
klikke på respektive link "Præferencecenter" i enhver mail vi sender til dig. Vær venligst
opmærksom på, at tredjeparter vil have adgang til dit præferencecenter hvis du beslutter at
videresende nogen mail som vi sender til dig og John Deere fralægger sig ethvert ansvar for dine
handlinger.

For anmodning om adgang til dine personlige oplysninger, bede os rette eller slette personlige
oplysninger eller begrænse behandlingen, protestere mod behandlingen eller udøver enhver
anden databeskyttelsesret, eller anmode om information / en kopi af relevante internationale
dataoverførselsmekanismer, bedes dukontakte os på www.deere.com/privacy eller via
"Præferencecenter" Du har også ret til at klage til relevante tilsynsmyndighed i den EUmedlemsstat hvor du bor, arbejder eller hvor en overtrædelse af GDPR er sket.

Yderligere information kan findes på vores fulde privatlivserklæring (se her
www.deere.com/privacy).
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Ved klik i feltet, bekræfter jeg at jeg har læst privatlivspolitikken for
Digital News Service og accepterer behandlingen af mine personlige
oplysninger af John Deere for levering af Digital News Service.

3

