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Informasjon om kontrollør og formålet med databehandling
John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Tyskland
(“John Deere”) samler inn og behandler personlige data

· Navn, tittel, e-postadresse, kjønn

· Brukeratferd vedrørende bruken av Digital News Service

· Valgfritt avhengig av aktiviteten eller forespørselen: Adresse (postnummer, by,
gate), telefonnummer, land og språk, yrke, foretrukket forhandler, firma,
kundehistorie, benyttet maskineri

direkte fra deg og om aktivitetene dine i relasjon med Digital News Service.

Vi bruker disse personopplysningene til å sende deg e-post som en del av vår Digital
News Service som vil inneholde informasjon om

· Våre produkter og tjenester, inkludert reklamemateriell for landbruk, torv,
økonomi samt vår butikk og våre aktiviteter.

· Dokumenter og nedlastinger som du ba om, for eksempel stortingsmeldinger,
beregningsresultater, kuponger eller tilbud.

· Våre aktiviteter som konkurranser eller spørrekonkurranser som også er
underlagt separate vilkår og betingelser, og er del av Digital News Service

· Messer og utstillinger

Vi bruker også disse personopplysningene til å sende deg en e-postbekreftelse for å
bekrefte din interesse for Digital News Service, for å administrere din frivillige deltakelse
i våre aktiviteter og for å analysere din bruk av Digital News Service (åpning og klikk på
e-poster, dine preferanser, registreringer for aktiviteter) og forbedre vår Digital News
Service og annonseringsmateriell.

Juridisk grunnlag for databehandling
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Vi behandler disse personopplysningene basert på ditt samtykke som juridisk grunnlag
for databehandling iht.  artikkel 6 (1), bokstav c) Generell databeskyttelse-forskrift
(GDPR).

Oppbevaringsperiode
Vi oppbevarer disse personopplysningene til du trekker tilbake ditt samtykke og i samsvar med
våre retningslinjer for oppbevaring. Tilbaketrekkingen av ditt samtykke påvirker imidlertid ikke
lovligheten av behandlingen av dine personopplysninger, som skjedde før tilbaketrekkingen av
samtykket.

Mottakerkategorier av personopplysninger
Vi engasjerte tredjepartsselskaper som vil behandle disse personopplysningene på våre
vegne for å tilby Digital News Service. Vi deler også med, eller avslører disse
personopplysningene til, våre tilknyttede selskaper og med din foretrukne forhandler i
tilfelle du oppga den informasjonen som en del av en av våre aktiviteter.

Personopplysningene blir overført til ikke-EØS-land med forskjellige, og mindre beskyttende
datavernlover (inkludert USA), men, hvor sistnevnte er tilfelle, stoler John Deere på tillatte
dataoverføringsmekanismer, slike som gjeldende Standard kontraktklausuler, bindende
selskapsregler eller den amerikanske mottakerens "Privacy Shield"-sertifisering (jfr.
Datatilsynet), hvis noen.

Rettigheter i forhold til dataregistrering
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å klikke på den respektive lenken "Trekk
tilbake samtykke" i noen av e-postene vi sender deg eller ved å sende en e-post til
MarketingConsent@JohnDeere.com. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer
preferansene dine, kan du klikke på den respektive lenken "Preferansesenter" i hvilken som helst
av e-postmeldingene vi sender deg.  Vær oppmerksom på at tredjeparter vil ha tilgang til ditt
preferansesenter i tilfelle du bestemmer deg for å videresende e-post som vi sender deg, og John
Deere fraskriver seg ethvert ansvar for dine handlinger.

For å be om tilgang til dine personopplysninger, å be oss om å rette opp eller slette
personopplysninger eller begrense behandlingen, innvende mot behandling eller utøve noen av
de andre databeskyttelsesrettighetene som er tilgjengelige for deg, eller å be om informasjon /
en kopi av den relevante internasjonale dataoverføringsmekanisme, kan du kontakte oss via
www.deere.com/privacy eller få tilgang til "Preferansesenteret". Du har også rett til å klage til den
relevante tilsynsmyndigheten i EUs medlemsland for den vanlige bopelen, arbeidsstedet eller det
påståtte bruddet på GDPR.

Du finner mer informasjon i personvernerklæringen vår på www.deere.com/privacy (langt
skjema).
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Ved å klikke i avmerkingsboksen, bekrefter jeg at jeg har lest
personvernmeldingen for Digital News Service og samtykker til
behandlingen av personopplysningene mine av John Deere for å tilby
Digital News Service.


