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Informacija apie duomenų valdytoją ir duomenų tvarkymo 
tikslą
John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Deutschland
(“John Deere”) renka ir tvarko asmens duomenis

· Vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, lytis

· Naudotojo veiksmai naudojant Skaitmeninių naujienų paslaugą

· Pasirinktinai, atsižvelgiant į veiklą ar prašymą: Adresas (pašto kodas, miestas,
gatvė), telefono numeris, šalis ir kalba, profesija, pageidaujamas platintojas,
įmonė, kliento istorija, tiesiogiai iš jūsų naudojamos mašinos ir

jūsų veikla su mumis, susijusi su Skaitmeninių naujienų paslauga.

Mes naudojame šiuos asmeninius duomenis norėdami siųsti jums el. laiškus kaip savo
Skaitmeninių naujienų paslaugos dalį, kurioje bus informacija apie

· mūsų gaminius ir paslaugas, įskaitant reklaminę medžiagą, susijusią žemės ūkiu,
vejų priežiūros technika, finansus, taip pat mūsų parduotuvę ir mūsų veiklą.

· Jūsų prašyti dokumentai ir atsisiuntimai, tokie kaip Baltosios knygos, skaičiavimo
rezultatai, kvitai ar pasiūlymai.

· Mūsų veikla, tokia kaip konkursai ar viktorinos, kurioms taip pat taikomos
atskiros sąlygos ir Skaitmeninių naujienų paslaugos dalis

· Mugės ir parodos

Mes taip pat naudojame šiuos asmeninius duomenis norėdami išsiųsti jums patvirtinimo
el. laišką, norėdami patvirtinti jūsų susidomėjimą Skaitmeninių naujienų paslauga,
valdyti jūsų savanorišką dalyvavimą mūsų veikloje ir išanalizuoti jūsų naudojimąsi
Skaitmeninių naujienų paslauga (el. laiškų atidarymas ir paspaudimai, jūsų pageidavimai,
registracija į veiklas) ir patobulinti mūsų Skaitmeninių naujienų paslaugą ir reklaminę
medžiagą.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas
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Mes tvarkome šiuos asmens duomenis remdamiesi jūsų sutikimu kaip teisiniu duomenų
tvarkymo pagrindu pagal 6 straipsnio 1 dalies lit. a) Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas (BDAR).

Duomenų išlaikymo laikotarpis
Mes saugome šiuos asmens duomenis tol, kol atsiimsite sutikimą ir laikydamiesi mūsų saugojimo
politikos. Tačiau jūsų sutikimo atšaukimas neturi įtakos jūsų asmens duomenų tvarkymo, kuris
vyko iki sutikimo panaikinimo, teisėtumui.

Asmens duomenų gavėjų kategorijos
Mes pasamdėme trečiųjų šalių įmones, kurios mūsų vardu tvarkys šiuos asmens duomenis,
kad galėtume teikti Skaitmeninių naujienų paslaugą. Mes taip pat dalijamės arba
atskleidžiame šiuos asmeninius duomenis savo filialams ir jūsų pasirinktam platintojui, jei
pateikėte šią informaciją kaip dalį mūsų veiklos.

Jūsų asmens duomenys yra perduodami į ne EEE šalis, kuriose galioja skirtingi ir ne tokie
saugūs duomenų apsaugos įstatymai (įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas), tačiau tokiais
atvejais John Deere remiasi leistinais duomenų perdavimo mechanizmais, tokiais kaip
Standartinės sutartinės sąlygos, įpareigojančios įmonės taisyklės arba JAV gavėjo privatumo
skydo sertifikatas, jei tokių yra.

Duomenų subjekto teisės
Savo sutikimą galite bet kada atšaukti spustelėję atitinkamą nuorodą "Atšaukti sutikimą" bet
kuriame iš mūsų siunčiamų el. laiškų arba siųsdami el. laišką MarketingConsent@JohnDeere.com.
Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip pakeisti savo nuostatas, spustelėkite atitinkamą
nuorodą "Preferencijų centras" bet kuriame el. laiške, kurį jums siunčiame.  Atminkite, kad
trečiosios šalys turės prieigą prie jūsų preferencijų centro tuo atveju, jei nuspręsite persiųsti bet
kokį mūsų siunčiamą el. laišką ir John Deere neprisiima jokios atsakomybės už jūsų veiksmus.

Norėdami paprašyti prieigos prie jūsų asmens duomenų, paprašyti ištaisyti ar ištrinti asmens
duomenis ar apriboti tvarkymą, nesutikti, kad jie būtų tvarkomi ar naudotis bet kuriomis kitomis
jums prieinamomis duomenų apsaugos teisėmis, arba paprašyti tarptautinio duomenų perdavimo
mechanizmo informacijos / atitinkamų duomenų kopijos, susisiekite su mumis
www.deere.com/privacy arba apsilankykite "Preferencijų centre". Jūs taip pat turite teisę skųstis
atitinkamai ES valstybės narės priežiūros institucijai dėl įprastinės gyvenamosios vietos, darbo
vietos ar tariamo BDAR pažeidimo.

Daugiau informacijos galite rasti mūsų išsamiame privatumo pranešime (žr. čia
www.deere.com/privacy)
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Spustelėjęs žymės langelį patvirtinu, kad perskaičiau Skaitmeninių
naujienų paslaugos privatumo pranešimą ir sutinku, kad John Deere
tvarkytų mano asmeninius duomenis, kad galėtų teikti Skaitmeninių
naujienų paslaugą.


