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Informaţii privind controlerul şi scopul procesării datelor
John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Deutschland
(“John Deere”) colectează şi procesează date personale

· Numele, titlul, e-mail adresa, genul

· Comportamentul utilizatorului privind utilizarea serviciului Digital News Service

· Opţional, în funcţie de activitate sau solicitare: Adresa (codul poştal, oraşul,
strada), nr. telefon, ţara şi limba, profesia, distribuitorul preferat, societatea,
istoricul clientului, maşinile utilizate

direct de la dumneavoastră şi despre activităţile dumneavoastră cu noi în relaţia cu
Digital News Service.

Folosim aceste date personale pentru a vă trimite e-mail-uri ca o componentă a
serviciului nostru Digital News Service, care conţin informaţii despre

· Produsele şi serviciile noastre, inclusiv materialele promoţionale pentru
agricultură, îngrijirea gazonului, finanţe, precum şi  magazinul şi activităţile
noastre.

· Documente şi download-uri pe care le-aţi cerut cum sunt Cărţile albe, rezultatele
calculelor, voucher-e sau oferte.

· Activităţile noastre cum sunt concursurile sau ghicitorile, care sunt de asemenea
supuse unor termeni şi condiţii separate şi parte a serviciului Digital News Service

· Târguri şi expoziţii  comerciale

Folosim de asemenea aceste date personale pentru a vă trimite un e-mail de confirmare
pentru a verifica interesul dumneavoastră în serviciul Digital News Service pentru a
administra participarea dumneavoastră voluntară la activităţile noastre şi pentru a
analiza utilizarea de către dumneavoastră a serviciului Digital News Service (deschidere
şi clic e-mail-uri, preferinţele dumneavoastră, înregistrarea pentru activităţi) şi să
perfecţionăm serviciul nostru Digital News Service şi materialele promoţionale.
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Baza legală pentru procesarea datelor
Procesăm aceste date personale pe baza consimţământului dumneavoastră, ca o bază
legală pentru procesarea datelor în conformitate cu articolul 6 (1) lit. a) General Data
Protection Regulation (GDPR – Regulamentul general de protecţie a datelor).

Perioada de păstrare
Păstrăm datele dumneavoastră personale până la retragerea consimţământului dumneavoastră
şi în conformitate cu politica noastră de reţinere. În orice caz, retragerea consimţământului
dumneavoastră nu afectează legalitatea procesării datelor dumneavoastră personale, care s-a
realizat anterior retragerii consimţământului.

Categorii de destinatari ale datelor personale
Implicăm companii terţe care procesează aceste date personale în numele dumneavoastră
pentru asigurarea serviciilor Digital News Service. De asemenea distribuim sau punem la
dispoziţie aceste date personale către afiliaţii noştri şi distribuitorul dumneavoastră preferat
în cazul în care aţi transmis această informaţie ca parte a activităţilor noastre.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate către sau accesate la distanță
din țări din afara SEE cu legi de protecție a datelor diferite, cu un grad mai redus de
protecție (inclusiv Statele Unite ale Americii), însă, în ceea ce privește SUA, John Deere se
bazează pe mecanisme admisibile de transfer al datelor, cum sunt Clauze contractuale
standard și/sau Norme corporative obligatorii drept măsuri de siguranță sau se bazează pe
certificarea cu Scutul de confidențialitate a destinatarului din SUA.

Drepturile persoanelor vizate
Puteţi retrage consimţământul dumneavoastră prin clic pe link-ul respectiv “Retragere
consimţământ” în oricare din e-mail-urile pe care vi le trimitem sau prin trimiterea unui e-mail la
MarketingConsent@JohnDeere.com. Pentru informaţii privind preferinţele dumneavoastră vă
rugăm să daţi clic pe link-ul respectiv “Centru de preferinţe” în oricare din e-mail-urile pe care vi
le trimitem.  Vă rugăm să fiţi conştient că terţii au acces la centrul dumneavoastră de preferinţe
în cazul în care decideţi să trimteţi orice e-mail pe care vi-l trimitem şi John Deere îşi declină orice
responsabilitate privind acţiunile dumneavoastră.

Pentru a solicita acces la datele dumneavoastră personale, pentru a ne cere să corectăm sau
ştergem datele personale sau să restricţionăm procesarea, să faceţi obiecţii la procesare sau
exercitarea oricăror altor drepturi de protecţie a datelor care vă sunt disponibile sau să solicitaţi
informaţii / o copie a mecanismului relevant de transfer internaţional, vă rugăm să ne contactaţi
la www.deere.com/privacy sau să accesaţi “Centrul de preferinţă”, aveţi de asemenea dreptul să
reclamaţi la autoritatea de supervizare competentă în staul membru UE de reşedinţă curentă,
locul de muncă sau încălcare invocată a GDPR.
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Mai multe informaţii sunt disponibile în declaraţia noastră de confidenţialitate format
lung (vezi www.deere.com/privacy)

Prin clic pe caseta de bifare confirm că am citit Nota de confidenţialitate
a serviciului Digital News Service şi consimt la procesarea datelor mele
personale de către John Deere pentru furnizarea Digital News Service.


