Digitális Hírszolgáltatás
Adatvédelmi értesítés és
hozzájárulás
A felülvizsgálat dátuma: 2021.01.30.

Információk az adatkezelőről és az adatfeldolgozás céljáról
A John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Németország
(“John Deere”) gyűjti és feldolgozza a személyes adatokat

·

Név, beosztás, e-mail cím, hölgy/úr

·

Felhasználói viselkedés a Digitális Hírszolgáltatás használatával kapcsolatban

·

A tevékenységtől vagy az igénytől függően választható: Cím (irányítószám, város,
utca), telefonszám, ország és nyelv, foglalkozás, preferált márkakereskedő, cég,
ügyfél-előtörténet, használt gépek

közvetlenül Öntől és az Ön velünk kapcsolatos tevékenységeiről a Digitális
Hírszolgáltatást illetően.

Ezeket a személyes adatokat arra használjuk, hogy Digitális Hírszolgáltatásunk keretében
e-maileket küldjünk Önnek a következőkre vonatkozó információkkal:

·

Termékeink és szolgáltatásaink, beleértve a mezőgazdaság, a gyepkezelés és a
pénzügyek, valamint az üzletünk és tevékenységeink promóciós anyagait is.

·

Az Ön által igényelt dokumentumok és letöltések, például Fehér Könyvek,
számítási eredmények, utalványok vagy ajánlatok.

·

Tevékenységeink, például versenyek vagy vetélkedők, amelyekre szintén külön
feltételek vonatkoznak és amelyek a Digitális Hírszolgáltatás részét képezik.

·

Kereskedelmi vásárok és szakmai bemutatók

Ezeket a személyes adatokat arra is felhasználjuk, hogy e-mailben visszaigazoljuk Önnek
érdeklődését a Digitális Hírszolgáltatás iránt, menedzseljük az Ön önkéntes részvételét
tevékenységeinkben és elemezzük a Digitális Hírszolgáltatás használatát (e-mailek
megnyitása és rákattintás azokra, felhasználói beállítások, regisztráció a
tevékenységekre), továbbá, hogy javítsuk a Digitális Hírszolgáltatásunkat és a promóciós
anyagainkat.

Az adatfeldolgozás jogalapja
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Ezeket a személyes adatokat az Ön hozzájárulásával dolgozzuk fel, ami biztosítja az
adatkezelés jogalapját az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikkelye (1)
bekezdésének a) pontja szerint.

Megőrzési idő
Adatmegőrzési szabályainknak megfelelően ezeket a személyes adatokat addig őrizzük, amíg Ön
vissza nem vonja hozzájárulását. Az Ön hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti adatai
visszavonás előtti feldolgozásának jogszerűségét.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái
Olyan kívülálló cégeket alkalmazunk, akik ezeket a személyes adatokat a mi megbízásunkból
dolgozzák fel a Digitális Hírszolgáltatás biztosítása érdekében. Ezen kívül ezeket a személyes
adatokat megosztjuk leányvállalatainkkal és az Ön által preferált márkakereskedővel,
amennyiben Ön azokat valamely tevékenységünk során megadta.

Személyes adatait továbbítjuk olyan Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba, ahol
eltérő és kevésbé szigorú adatvédelmi törvények vannak érvényben (beleértve az Amerikai
Egyesült Államokat is); az utóbbi esetben azonban a John Deere elfogadható adatátviteli
módszereket alkalmaz, mint például a szokásos szerződéses záradékok, a kötelező érvényű
vállalati szabályok vagy az USA-címzettek Adatvédelmi Pajzs tanúsítása, ha van ilyen.

Az érintettek jogai
Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ha rákattint a megfelelő „Hozzájárulás visszavonása”
linkre
bármely
általunk
küldött
e-mailben
vagy
küld
egy
e-mailt
a
MarketingConsent@JohnDeere.com e-mail címre. A felhasználói beállítások módosításával
kapcsolatos információkért kattintson a megfelelő „Felhasználói beállítások központ” linkre
bármely általunk küldött e-mailben. Felhívjuk figyelmét, hogy kívülállók hozzáférhetnek az Ön
felhasználói központjához, ha továbbít bármely Önnek küldött e-mailt; ebben az esetben a John
Deere nem vállal felelősséget az Ön lépéseiért.

Ha szeretné kérni a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, ill. a
feldolgozás korlátozását vagy szeretné gyakorolni az Önt megillető egyéb adatvédelmi jogokat, ill.
szeretné elkérni a nemzetközi adatátviteli módszerekkel kapcsolatos információkat/a vonatkozó
adatok másolatát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot a www.deere.com/privacy weboldalon,
vagy lépjen be a „Felhasználói beállítások központba”. Ezen kívül Önnek jogában áll panaszt tenni
az állandó tartózkodási helye, a munkahelye vagy a GDPR állítólagos megszegésének helyszíne
szerinti EU-tagállam illetékes felügyeleti hatóságánál.

További információk az adatvédelmi nyilatkozat hosszabb változatában találhatók (lásd
itt:www.deere.com/privacy)
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A jelölőnégyzetre kattintva megerősítem, hogy elolvastam a Digitális
Hírszolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi közleményt és hozzájárulok
személyes adataim John Deere általi feldolgozásához a Digitális
Hírszolgáltatás biztosítása érdekében.
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