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Vastuuhenkilöiden tiedot ja tietojen käsittelyn tarkoitus
John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Deutschland
(“John Deere”) kerää ja käsittelee henkilötietoja

· Nimi, puhuttelu, sähköpostiosoite, sukupuoli

· Digital News Servicen käyttöön liittyvä käyttäjän käyttäytyminen

· Lisäksi aktiviteetin perusteella tai pyynnöstä: Osoite (postinumero, paikkakunta,
katu), puhelinnumero, maa ja kieli, ammatti, ensisijainen jälleenmyyjä, yritys,
asiakashistoria, käytettävät koneet

suoraan sinulta ja sinun aktiviteeteistasi meidän suhteemme käytettäessä Digital News
Service -palvelua.

Käytämme näitä henkilötietoja lähettäessämme sinulle osana Digital News Service -
palvelua sähköposteja, jotka sisältävät tietoja

· Tuotteistamme ja palveluistamme, myös markkinointimateriaalia maataloudesta,
viheralueista, rahoituksen sekä Shopistamme ja aktiviteeteistamme.

· Pyytämiäsi asiakirjoja ja latauksia, esimerkiksi valkoisia kirjoja, laskelmien
tuloksia, etukuponkeja tai tarjouksia.

· Aktiviteettimme, esimerkiksi Digital News Service osana kilpailut tai
tietokilpailut, joihin sovelletaan erillisiä ehtoja

· Näyttelyt ja messut

Käytämme henkilötietoja myös lähettäessämme sähköpostin, jolla tarkistamme
kiinnostuksesi Digital New Service -palveluun, hallinnoidessamme vapaaehtoista
osallistumistasi aktiviteetteihin ja analysoidessamme Digital News Service käyttöäsi
(sähköpostien avaaminen ja niiden linkkien napsauttaminen, rekisteröityminen
aktiviteetteihin) sekä parantaessamme Digital News Service -palvelua ja
markkinointimateriaalia.

Tietojen käsittelyn laillinen peruste

Digital News Service
Yksityisyydensuoja ja
suostumus
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Tietojen käsittely perustuu suostumukseesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan
6 (1) kohdan a) mukaisesti.

Säilyttämisaika
Säilytämme henkilötiedot, kunnes perut suostumuksesi, ja säilytysperiaatteemme mukaisesti.
Suostumuksen epääminen ei kuitenkaan vaikuta niiden henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen,
jotka ehdittiin käsitellä ennen suostumuksen epäämistä.

Henkilötietojen saajien luokat
Käytämme ulkopuolisia yrityksiä, jotka käsittelevät henkilötietoja tarjotessaan Digital New
Service -palveluja. Jaamme tai paljastamme henkilötietoja myös sidosryhmille ja
jälleenmyyjällesi, mikäli annoit tiedot osana aktiviteettiamme.

Henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolisiin maihin, joissa on erilainen ja vähemmän
suojaava lainsäädäntö (mukaan luettuna Yhdysvallat). Näissä tapauksissa John Deere käyttää
sallittuja tiedonsiirtomekanismeja, esimerkiksi vakiosopimuslausekkeita, yritysten sitovia tai
amerikkalainen vastaanottajan mahdollista Privacy Shield -sertifiointia.

Rekisteröidyn oikeudet
Voit peruuttaa suostumuksesi milloin hyvänsä napsauttamalla jonkun lähettämämme
sähköpostiin linkkiä "Peru suostumus" tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
MarketingConsent@JohnDeere.com. Saat lisätietoja asetusten muuttamalla napsauttamalla
sähköpostin linkkiä "Sähköpostiasetukset".  Huomaa, että kolmansilla osapuolilla on pääsy
asetuksiisi, jos päätät välittää sinulle lähettämämme sähköpostin eteenpäin. John Deere ei tällöin
vastaa toimenpiteistäsi.

Kun haluat tietoja henkilötiedoista, pyydät henkilökohtaisten tietojesi täydentämistä tai
poistamista, haluat rajoittaa tietojesi käsittelyä vetoat muihin tietosuojaoikeuksiin, joita sinulla
on, tai haluat tietoja relevantista kansainvälisestä tiedonsiirtomekanismista, ota meihin yhteyttä
www.deere.com/privacy tai valitse "Sähköpostiasetukset". Sinulla on oikeus esittää valitus
tietosuojaviranomaiselle EU-maassa asut, työskentelet tai jossa yleistä tietosuoja-asetusta
mielestäsi rikottiin.

Lisätietoja yksityisyydensuojalausekkeesta on täällä www.deere.com/privacy.

Napsauttamalla valintaruutua vahvistan, että olen lukenut Digital News
Service -palvelun tietosuojailmoituksen ja suostun siihen, että John
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Deere käsittelee henkilötietojani tarjotessaan Digital News Service -
palveluja.


