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Informācija par kontrolieri un datu apstrādes mērķis
John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Vācija
("John Deere") ievāc un apstrādā personas datus

· Vārds, uzruna, e-pasta adrese, dzimums

· Lietotāju uzvedība saistībā ar digitālo jaunumu pakalpojuma izmantošanu

· Pēc izvēles atkarībā no aktivitātes vai pieprasījuma: Adrese (pasta indekss,
pilsēta, iela), tālruņa numurs, valsts un valoda, profesija, vēlamais izplatītājs,
uzņēmums, klienta vēsture, izmantotā tehnika

tieši no jums un par jūsu darbībām ar mums saistībā ar digitālo jaunumu pakalpojumu.

Mēs izmantojam šos personas datus, lai nosūtītu jums e-pastus, kas ietilpst mūsu digitālo
jaunumu pakalpojumā un kuri  ietver informāciju par

· mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem, ieskaitot reklāmas materiālus par
lauksaimniecības un zāliena tehniku, finansēšanu, kā arī mūsu veikalu un mūsu
darbībām;

· jūsu pieprasītajiem dokumentiem un lejupielādēm, piemēram, baltajām
grāmatām, aprēķinu rezultātiem, kuponiem vai piedāvājumiem;

· mūsu aktivitātēm, piemēram, konkursiem vai viktorīnām, uz kurām arī attiecas
atsevišķi noteikumi un nosacījumi un kas ir daļa no digitālo jaunumu
pakalpojuma;

· gadatirgiem un izstādēm.

Tāpat mēs izmantojam šos personas datus, lai nosūtītu jums apstiprinājuma e-pastu, lai
pārliecinātos par jūsu interesi par digitālo jaunumu pakalpojumu, lai pārvaldītu jūsu
brīvprātīgu dalību mūsu aktivitātēs un analizētu, kā jūs izmantojat digitālo jaunumu
pakalpojumu ( e-pasta vēstuļu atvēršana un klikšķi, jūsu izvēles, reģistrēšanās
aktivitātēm), kā arī lai uzlabotu mūsu digitālo jaunumu pakalpojumu un reklāmas
materiālus.

Digitālo jaunumu
pakalpojums
Privātuma paziņojums un
piekrišana
Pārskatīšanas datums: 30.01.2021
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Datu apstrādes juridiskais pamatojums
Mēs apstrādājam šos personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu kā datu apstrādes
juridisko pamatojumu saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR). 6. panta 1.
punkta a) apakšpunktu.

Uzglabāšanas periods
Mēs glabājam šos personas datus līdz brīdim, kad jūs atsaucat savu piekrišanu un saskaņā ar mūsu
uzglabāšanas politiku. Tomēr jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē jūsu personas datu
apstrādes, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai, likumību.

Personas datu saņēmēju kategorijas
Mēs esam iesaistījuši trešo pušu uzņēmumus, kuri mūsu vārdā apstrādās šos personas datus,
lai nodrošinātu digitālo jaunumu pakalpojumu. Mēs arī kopīgojam vai atklājam šos personas
datus mūsu saistītajiem uzņēmumiem un jūsu izvēlētajam izplatītājam, ja šo informāciju esat
norādījis kādā no mūsu aktivitātēm.

Jūsu personas dati tiek pārsūtīti uz valstīm, kas neietilpst EEZ un kuru datu aizsardzības
tiesību akti ir citādi un mazāk efektīvi (tostarp Amerikas Savienotās Valstis), bet tādā
gadījumā John Deere paļaujas uz pieļaujamiem datu pārsūtīšanas mehānismiem, piemēram,
standarta līguma nosacījumiem, saistošiem uzņēmuma noteikumiem vai ASV saņēmēja
privātuma vairoga sertifikāciju, ja tāda ir.

Datu subjekta tiesības
Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, noklikšķinot uz atbilstošās saites "Atsaukt
piekrišanu" jebkurā no mūsu nosūtītajiem e-pasta ziņojumiem vai nosūtot e-pastu uz
MarketingConsent@JohnDeere.com. Lai iegūtu informāciju par to, kā mainīt izvēles, lūdzu,
noklikšķiniet uz atbilstošās saites "Izvēļu centrs" jebkurā no mūsu nosūtītajiem e-pasta
ziņojumiem.  Lūdzu, ņemiet vērā, ka trešās puses varēs piekļūt jūsu izvēļu centram, ja jūs nolemjat
pārsūtīt jebkuru mūsu nosūtīto e-pastu, un John Deere atsakās no jebkādas atbildības par jūsu
darbībām.

Lai pieprasītu piekļuvi jūsu personas datiem, lūgtu labot vai izdzēst personas datus, vai ierobežot
apstrādi, iebilstu pret apstrādi vai izmantotu jebkuras citas jums pieejamās datu aizsardzības
tiesības, vai lai pieprasītu informāciju/attiecīgā starptautisko datu pārsūtīšanas mehānisma kopiju,
lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot www.deere.com/privacy, vai dodieties uz "Izvēļu centru".
Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai uzraudzības iestādei ES dalībvalstī, kas ir jūsu
pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā GDPR pārkāpuma notikuma vieta.

Plašāka informācija ir pieejama mūsu detalizētajā privātuma paziņojumā (skat. šeit
www.deere.com/privacy)
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Noklikšķinot uz izvēles rūtiņas, es apstiprinu, ka esmu izlasījis digitālo
jaunumu pakalpojuma privātuma paziņojumu un piekrītu, ka
John Deere apstrādā manu personīgo informāciju, lai sniegtu digitālo
jaunumu pakalpojumu.


