
1

Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τους
σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων
Η John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Γερμανία
("John Deere") συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

· Όνομα, τίτλος, διεύθυνση e-mail, φύλο

· Συμπεριφορά χρήστη σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας Digital News

· Προαιρετικά ανάλογα με τη δραστηριότητα ή κάποιο αίτημα: Διεύθυνση
(ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, οδός), αριθμός τηλεφώνου, χώρα και γλώσσα,
επάγγελμα, προτιμώμενος αντιπρόσωπος, εταιρεία, ιστορικό πελάτη,
χρησιμοποιούμενο μηχάνημα

απευθείας από εσάς και αναφορικά με τις δραστηριότητές σας σε σχέση με την
Υπηρεσία Digital News.

Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα  προσωπικού  χαρακτήρα για να σας στέλνουμε e-
mail  στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Digital News, τα οποία θα περιέχουν πληροφορίες για

· Τα προϊόντα  και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου προωθητικού υλικού
περί Γεωργίας, Φροντίδας χλοοτάπητα, Οικονομικών, καθώς και για το
Κατάστημα και  τις δραστηριότητές μας.

· Τα έγγραφα και τις λήψεις που έχετε ζητήσει, όπως Λευκές Βίβλους,
αποτελέσματα υπολογισμών, κουπόνια ή προσφορές.

· Τις δραστηριότητές μας, όπως διαγωνισμούς ή κουίζ, τα οποία υπόκεινται
επιπλέον σε ξεχωριστούς όρους και  προϋποθέσεις και αποτελούν μέρη της
Υπηρεσίας Digital News

· Εκθέσεις και εμπορικές επιδείξεις

Επίσης,  θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου
να  σας στείλουμε ένα e-mail επιβεβαίωσης για να επαληθεύσουμε το ενδιαφέρον σας
για την Υπηρεσία Digital News, για  να διαχειριστούμε την οικειοθελή σας συμμετοχή
στις δραστηριότητές μας, για να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε
την Υπηρεσία Digital News (άνοιγμα και κλικ σε e-mail, προσωπικές προτιμήσεις,
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εγγραφές σε δραστηριότητες) και  για να βελτιώσουμε την Υπηρεσία Digital News και το
προωθητικό υλικό μας.

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει της συγκατάθεσής
σας ως νομικής βάσης της επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1,
στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Περίοδος διατήρησης
Διατηρούμε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή
σας και σύμφωνα με την πολιτική διατήρησης της εταιρείας μας. Ωστόσο, η ανάκληση της
συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σας η οποία πραγματοποιήθηκε έως την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Κατηγορίες παραληπτών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Έχουμε προσλάβει τρίτες εταιρείες για την επεξεργασία αυτών των Δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα εκ μέρους μας με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας Digital News. Επίσης, θα
κοινοποιήσουμε ή θα γνωστοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε
εταιρείες Συνδεδεμένες με τη δική μας και στον Αντιπρόσωπο τον οποίο έχετε τυχόν
δηλώσει ως προτιμώμενο στο πλαίσιο κάποιας εκ των δραστηριοτήτων μας.

Η μεταβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ
πραγματοποιείται με διαφορετικούς, και λιγότερο προστατευτικούς νόμους για την
ασφάλεια των δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής).
Όπου ισχύει αυτό, η John Deere βασίζεται σε αποδεκτούς μηχανισμούς μεταβίβασης
δεδομένων, όπως Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες, Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες ή η
πιστοποίηση για Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής του Αμερικανού παραλήπτη, αν
υπάρχει.

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στη σχετική
σύνδεση "Ανάκληση συγκατάθεσης" σε οποιοδήποτε από τα e-mail που σας στέλνουμε ή
αποστέλλοντας ένα e-mail στο MarketingConsent@JohnDeere.com. Για πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο αλλαγής των προτιμήσεών σας, κάντε κλικ στη σχετική σύνδεση "Κέντρο Προτιμήσεων"
σε οποιοδήποτε από τα e-mail που σας αποστέλλουμε.  Έχετε υπόψη ότι στο κέντρο προτιμήσεών
σας θα έχουν πρόσβαση τρίτοι, σε περίπτωση που αποφασίσετε να προωθήσετε οποιοδήποτε e-
mail το οποίο σας αποστέλλουμε, και ότι η John Deere αποποιείται κάθε ευθύνη για τις ενέργειές
σας.

Για να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, διόρθωση ή διαγραφή
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, για να
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αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο από τα δικαιώματα
προστασίας των δεδομένων που διαθέτετε, ή για να ζητήσετε πληροφορίες/αντίγραφο του
σχετικού μηχανισμού διεθνούς μεταβίβασης δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο
www.deere.com/privacy ή προσπελάστε το "Κέντρο Προτιμήσεων". Έχετε, επίσης, το δικαίωμα
να υποβάλετε καταγγελία στη σχετική εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχετε τη
συνήθη διαμονή ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης του ΓΚΠΔ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην εκτενή δήλωση περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων μας (βλέπε εδώ www.deere.com/privacy)

Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου, επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει τη
Δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Υπηρεσίας
Digital News και παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου από την John Deere με σκοπό
την παροχή της Υπηρεσίας Digital News.


