Digital News Service
Privacybericht en
toestemming
Informatie over de verwerker van gegevens en doel van
gegevensverwerking
John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Deutschland (“John
Deere”) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens:
•

naam, functie, e-mail, adres, geslacht

•

gedrag van de gebruiker betreffende het gebruik van de Digital News Service

•

optioneel, afhankelijk van de activiteit of de vraag: adres (postcode, stad of
gemeente, straat), telefoonnummer, land en taal, beroep, voorkeurdealer, bedrijf,
klanthistoriek, machines in gebruik.

Deze informatie wordt rechtstreeks van u verzameld of wordt verzameld op basis van uw
activiteiten bij ons met betrekking tot Digital News Service.
We gebruiken deze persoonsgegevens om uw e-mails te versturen als onderdeel van onze
Digital News Service, die informatie zal bevatten over:
•

onze producten en services, waaronder promotiemateriaal voor landbouw, turf en
financies en in verband met onze winkel en onze activiteiten.

•

documenten en downloads op uw verzoek zoals White papers, berekenin gsresultaten,
vouchers of aanbiedingen.

•

onze activiteiten zoals wedstrijden of quizzen die mogelijk het voorwerp uitmaken
van specifieke algemene voorwaarden en deel uitmaken van de Digital News Service.

•

salons en handelsbeurzen.

We gebruiken deze persoonsgegevens eveneens om u een bevestigingse -mail te sturen om
uw interesse in de Digital News Service te bevestigen, om uw vrijwillige deelname aan onze
activiteiten te beheren en om uw gebruik van de Digital News Service te analyser en (openen
en klikken op e-mails, uw voorkeuren, registratie voor activiteiten) en onze Digital News
Service en en ons promotieaanbod te verbeteren.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
We verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming als rechtsgrondslag
voor gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6 (21) lid a) van de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG of GDPR).
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Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens tot u uw toestemming intrekt en in overeenstemming met ons
bewaringsbeleid. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de wettigheid van
de verwerking van uw persoonsgegevens die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het intrekken,
op basis van de toestemming.

Categorieën van ontvangers van persoongegevens
We hebben externe ondernemingen aangesteld om deze persoonsgegevens in onze naam te
verwerken om u de Digital News Service te kunnen bezorgen. We delen deze persoonsgegevens
ook met onze filialen en met uw voorkeurdealer in het geval u ons deze informatie hebt bezorgd
in het kader van een van onze activiteiten.
De persoonsgegevens worden overgedragen aan niet tot de EER behorende landen met andere
en minder veilige gegevensbeschermingswetten (waaronder de Verenigde Staten), maar in het
laatste geval vertrouwt John Deere op toegestane gegevensoverdrachtmechanismen, zoals
standaard contractbepalingen, bindende bedrijfsregels of de Pricacy Shield -certificering van de
Amerikaanse ontvangers, voor zover aanwezig.

Rechten van de betrokkene
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door te klikken op de koppeling "Toestemming
intrekken" opgenomen in elke e-mail die we u toesturen. U kunt dit ook doen door een e-mail te
sturen naar MarketingConsent@JohnDeere.com. Voor meer informatie betreffende het wijzigen van
uw voorkeuren, klikt u op de koppeling "Voorkeurencentrum" in elke e-mail die we u toesturen. Weet
dat externe partijen toegang hebben tot uw voorkeurencentrum in het geval u beslist om een e-mail
door te sturen die wij u hebben gestuurd. John Deere erkent geen enkele aansprakelijkheid voor uw
handelingen.
Als u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt, ons wilt vragen om uw
persoonlijke gegevens te corrigeren of te wissen of de verwerking te beperken, of als u een van de
andere voor u beschikbare gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, of informatie/een kopie
wilt aanvragen van de relevante internationale gegevensoverdrachtsmechanismen, verzoeken wij u
om contact met ons op te nemen via www.deere.com/privacy of het "Voorkeurencentrum" te openen.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit van het
EU-land van uw woonplaats, van de werklocatie of waar de vermeende inbreuk op de AVG (GDPR)
heeft plaatsgevonden.

Meer informatie is beschikbaar in onze uitgebreide
privacyverklaring (zie www.deere.com/privacy).

Door dit vakje aan te vinken, bevestig ik dat ik het privacybericht van Digital
News Service heb gelezen en John Deere de toelating geef om mijn
persoonsgegevens te verwerken om mij de Digital News Service af te leveren.
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