Sutikimas tvarkyti asmens duomenis pagal BDAR 6 str. 1 d. a p. ir 7 str.:

Šiuo sutinku, kad
-

„John Deere GmbH & Co. KG“, Vokietija; „John Deere Walldorf GmbH & Co KG“, Vokietija
(tolia – „John Deere“) rinktų ir tvarkytų mano asmens duomenis ir kontaktinius duomenis, pvz.,
o mano vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą
o Informaciją apie profesiją
o Informaciją apie vykdomą veiklą, pvz., mechanizmus, verslo apimtį, plėtojimo būdus
mano asmens duomenų ir „John Deere“ produktų statistinių duomenų rinkimo tikslais sutinku,
kad „John Deere“ pateiktų man specialiai paruoštą reklamą ir pristatytų patobulintą klientų
aptarnavimą, produktus, jų savybes ir funkcijas.

-

„John Deere“ gali ateityje pasidalinti mano asmens duomenimis su „John Deere“ pardavimų skyriais.

-

„John Deere“ turi saugoti mano asmens duomenis mano sutikimo galiojimo metu.

-

„John Deere“ taip pat gali pasidalinti arba atskleisti mano asmens duomenis nepriklausomoms
trečiosioms šalims – įmonėms, įskaitant paslaugų teikėjus, kurie valdo rinkodaros duomenų
bazes, palaiko rinkodaros kampanijas ir įformina sutikimą.

-

„John Deere“ taip pat gali perduoti mano asmens duomenis „John Deere Group“ dalyviams ir
valstybėms, kuriose jie turi savo buveines (https://www.deere.com/en/our-company/aboutjohn-deere/worldwide-locations/).

-

Mano asmens duomenys yra perduodami arba nuotoliniu būdu pasiekiami iš valstybių,
nepriklausančių EEE, kuriose galioja kiti ir mažesnę duomenų apsaugą užtikrinantys įstatymai
(įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas), tačiau pastaruoju atveju „John Deere“ naudojasi
leistino duomenų perdavimo mechanizmais, tokiais kaip Standartinės sutarčių sąlygos ir(arba)
Privalomos įmonės taisyklės, laikomos apsaugos mechanizmais, arba gavėjo privatumo
apsaugos patvirtinimas, jei toks yra.

-

Žinau, kad mano sutikimas tvarkyti mano asmens duomenis yra savanoriškas. Bet kuriuo metu
galiu visiškai arba iš dalies atšaukti savo sutikimą. Tačiau mano sutikimo atšaukimas neįtakoja
mano asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki mano sutikimo atšaukimo, teisėtumo.

-

Pagal teisės aktų nuostatas turiu teisę gauti informaciją apie mano asmens duomenų tvarkymą,
ištaisyti arba ištrinti mano asmens duomenis, apriboti mano duomenų tvarkymą arba perduoti
mano asmens duomenis kitam duomenų valdytojui pareikalavus. Taip pat turiu teisę pateikti
skundą į atitinkamą ES valstybės narės, kurioje yra mano nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo
vieta ar tariamas BDAR pažeidimas, priežiūros instituciją.

-

Daugiau informacijos apie mano asmens duomenų tvarkymą galiu gauti www.deere.com/privacy.

