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Informações sobre o responsável e a finalidade do tratamento 
de dados
A John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Alemanha
("John Deere") recolhe e trata dados pessoais

· nome, cargo, endereço de e-mail, género

· comportamento do utilizador no que respeita ao uso do Serviço de Novidades
Digitais

· opcionalmente, consoante a atividade ou o pedido: endereço (código postal,
localidade, rua), número de telefone, país e idioma, profissão, concessionário
preferencial, empresa, histórico de cliente, máquinas usadas

diretamente fornecidos por si e sobre as suas atividades connosco em relação ao Serviço
de Novidades Digitais.

Usamos estes dados pessoais para lhe enviar e-mails, como parte do nosso Serviço de
Novidades Digitais, que irão conter informações sobre

· os nossos produtos e serviços, incluindo material promocional relativamente a
Agricultura, Relva, Financiamento, bem como sobre a nossa Loja e as nossas
atividades

· documentos e downloads que tenha solicitado, tais como documentos técnicos,
resultados de cálculos, vouchers ou ofertas

· as nossas atividades, como concursos ou questionários, que também estão
sujeitos a termos e condições específicos e fazem parte do Serviço de Novidades
Digitais

· feiras e exposições.

Também usamos estes dados pessoais para lhe enviar um e-mail de confirmação, a fim
de verificar o seu interesse pelo Serviço de Novidades Digitais, para gerir a sua
participação voluntária nas nossas atividades e para analisar a sua utilização do Serviço
de Novidades Digitais (abertura e cliques em e-mails, as suas preferências, registos em
atividades) e melhorar o nosso Serviço de Novidades Digitais e material promocional.
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Fundamento jurídico para o tratamento de dados
Tratamos estes dados pessoais com base no seu consentimento como fundamento
jurídico para o tratamento de dados em conformidade com o art.º 6.º (1), alínea a) do
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

Período de conservação
Conservamos estes dados pessoais até revogar o seu consentimento e de acordo com a nossa
política de retenção. No entanto, a revogação do seu consentimento não afeta a legalidade do
tratamento dos seus dados pessoais levado a cabo antes da revogação do consentimento.

Categorias de destinatários dos dados pessoais
Incumbimos empresas externas do tratamento destes dados pessoais em nosso nome, para
a prestação do Serviço de Novidades Digitais. Estes dados pessoais são também partilhados
com ou divulgados às nossas Filiais e ao seu Concessionário preferencial, caso tenha
fornecido essa informação no âmbito de uma das nossas atividades.

Os seus dados pessoais são transferidos para países não pertencentes ao EEE, onde são
aplicadas leis de proteção de dados diferentes e menos restritivas (incluindo os Estados
Unidos da América). No que se refere a este último caso, a John Deere recorre a
mecanismos de transmissão de dados aprovados, como cláusulas contratuais-tipo, regras
internas vinculativas ou a certificação Privacy Shield do destinatário norte-americano, se
existente.

Direitos dos Titulares dos Dados
Pode revogar o seu consentimento a qualquer momento, clicando no respetivo link "Revogar
Consentimento" contido em qualquer e-mail que lhe enviarmos ou enviando um e-mail para
MarketingConsent@JohnDeere.com. Para obter informações sobre como modificar as suas
preferências, clique no respetivo link "Centro de Preferências" em qualquer e-mail que lhe
enviarmos.  Tenha em atenção que terceiros terão acesso ao seu centro de preferências, caso
decida reencaminhar qualquer e-mail que lhe enviemos e que a John Deere rejeita qualquer
responsabilidade pelas suas ações.

Para solicitar o acesso aos seus dados pessoais, pedir-nos para retificar ou eliminar dados pessoais
ou restringir o tratamento, para se opor ao tratamento ou exercer qualquer outro direito em
matéria de proteção de dados que lhe assista, ou para solicitar informações/uma cópia do
mecanismo de transmissão de dados internacional relevante, contacte-nos em
www.deere.com/privacy ou aceda ao "Centro de Preferências". Tem também o direito a
apresentar reclamação à autoridade de controlo competente no Estado-Membro da UE da sua
residência habitual, do seu local de trabalho ou do local da alegada violação do RGPD.
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Pode obter mais informações na versão integral da nossa declaração de privacidade
(consultar www.deere.com/privacy)

Ao clicar na caixa de seleção, confirmo que li o Aviso de Privacidade e
Consentimento do Serviço de Novidades Digitais relativo ao tratamento
dos meus dados pessoais pela John Deere para prestar o Serviço de
Novidades Digitais.


