
 

Isikuandmete töötlemise nõusolek GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti a ja artikli 7 kohaselt 

 

Nõustun, et 

- John Deere GmbH & Co. KG, Saksamaa; John Deere Walldorf GmbH & Co KG, Saksamaa 
(„John Deere”) kogub ja töötleb minu isikuandmeid ja kontaktandmeid, nt:  

o minu nimi, aadressid, telefoninumbrid, meiliaadressid, 
o teave elukutse kohta, 
o teave minu tegevuse kohta, nt minu masinad, ettevõtte suurus, viljeluse tüüp,  

minu andmetest ja minu kasutuses olevatest John Deere’i toodetest statistika koostamiseks, 
et võimaldada John Deere’il pakkuda mulle kohandatud reklaame ning paremat 
klienditeenindust, tooteid, funktsioone ja kasutusvõimalusi. 
 

- John Deere võib jagada minu isikuandmeid teiste John Deere’i edasimüüjatega, kes mind 
tulevikus teenindavad. 
 

- John Deere säilitab minu isikuandmeid neil eesmärkidel seni, kuni minu nõusolek on kehtiv. 
 

- John Deere jagab või avalikustab ka minu andmed sõltumatutele kolmandatele isikutele, 
sealhulgas teenuseosutajatele, kes juhivad turunduse andmebaase, toetavad 
turunduskampaaniaid ja dokumenteerivad selle nõusoleku. 
 

- Ühtlasi edastab John Deere minu isikuandmed ka John Deere Groupi liikmetele ja nende 
asukohariikidele (https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-
locations/).  
 

- Minu isikuandmed edastatakse (või neid kasutatakse) mitte-EMP (Euroopa Majanduspiirkond) 
riikidesse, kus on erinevad ja vähem kaitset pakkuvad andmekaitseseadused (sh Ameerika 
Ühendriigid). Viimaste puhul tugineb John Deere Euroopa Liidu tüüptingimustele kolmandate 
riikidega sõlmitud lepingute puhul, Euroopa Liidu siduvatele ettevõtluseeskirjadele või USAs 
paikneva osalise Privacy Shieldi sertifikaadile. 
 

- Olen teadlik, et minu nõusolek minu isikuandmete töötlemiseks on vabatahtlik. Võin oma 
nõusoleku täielikult või osaliselt igal hetkel tagasi võtta. Samas ei mõjuta minu nõusoleku 
tagasivõtmine minu isikuandmete sellise töötlemise seaduslikkust, mis toimus kuni minu 
nõusoleku tagasivõtmiseni. 
 

- Õigusnormide raames on mul õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta. Mul on 
õigus lasta seda teavet parandada või kustutada, piirata teabe töötlemist või paluda minu 
kohta käiva teabe üleviimist teise andmetöötleja valdusesse. Kui olen tuvastanud GDPRi 
rikkumise, on mul ka õigus esitada kaebus selle kohaselt, kas rikkumine toimus minu kodus, 
töökohal või mujal, asjakohasele järelevalveasutusele. 
 



 

- Lisateavet oma isikuandmete töötlemise kohta leian aadressil www.deere.com/privacy. 


