
1

Informácia o regulátore a účele spracovania údajov
Spoločnosť John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf,
Nemecko (“John Deere”) zbiera a spracováva osobné údaje

· Meno, oslovenie, e-mailová adresa, pohlavie

· Správanie sa používateľa ohľadom používania služby digitálnych správ

· Voliteľný prvok v závislosti na aktivite alebo požiadavke: Adresa (PSČ, mesto,
ulica), telefónne číslo, krajina a jazyk, profesia, obľúbený predajca, spoločnosť,
história zákazníka, použité stroje

priamo od vás a ohľadom vašich aktivít vo vzťahu k službe digitálnych správ.

Osobné údaje používame na zasielanie elektronickej pošty ako súčasti našej služby
digitálnych správ, ktorá bude obsahovať informácie o

· Našich produktoch a službách vrátanie propagačných materiálov ohľadom
poľnohospodárstva, trávnikov, financií ako aj obchodu a našich aktivít.

· Dokumenty a súbory na prevzatie podľa vašich požiadaviek ako sú biele knihy,
výsledky výpočtov, kupóny alebo ponuky.

· Našich aktivitách ako sú súťaže alebo kvízy, ktoré podliehajú aj osobitným
podmienkam a sú súčasťou služby digitálnych správ

· Veľtrhoch a výstavách

Osobné údaje používame aj na zasielanie potvrdzujúceho emailu na overenie vášho
záujmu o službu digitálnych správ, na spravovanie vašej dobrovoľnej účasti na našich
aktivitách a na analýzu vášho používania služby digitálnych správ (počet otvorení a
kliknutí v emailových správach, vaše preferencie, registrácie v jednotlivých aktivitách),
na vylepšenie našej služby digitálnych správ a propagačných materiálov.
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Osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, ktorý je právnym základom pre
spracovanie dát v súlade s článkom 6 (1) písmeno a) zmluvy General Data Protection
Regulation (GDPR).

Doba uchovávania
Vaše osobné údaje uchováme, pokiaľ nezrušíte súhlas s ich spracovaním v súlade s našou politikou
uchovávania osobných údajov. Zrušenie vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov však
neovplyvní legálnosť spracovania vašich osobných údajov, ktoré bude prebiehať do zrušenia
súhlasu.

Kategórie prijímateľov osobných údajov
Spolupracujeme s tretími stranami, ktoré pre nás spracujú vaše osobné údaje, aby sme vám
mohli poskytnúť službu digitálnych správ. Vaše osobné údaje zdieľame s našimi partnermi a s
vaším obľúbeným predajcom, ak ste túto informáciu poskytli v rámci jednej z našich aktivít.

Osobné údaje sa prenášajú do krajín mimo EHP. Sú to krajiny, ktoré majú iné zákony o
ochrane údajov s nižším stupňom ochrany (vrátane USA). V tom druhom prípade však
spoločnosť John Deere zaviedla do praxe prípustné mechanizmy na prenos údajov ako sú
štandardné zmluvné doložky, záväzné firemné pravidlá alebo sa spoliehajú na certifikát
nazývaný štít súkromia prijímateľa z USA.

Práva dotknutej osoby
Váš súhlas na spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz
"Zrušiť súhlas” v ktoromkoľvek emaile od nás alebo priamo zaslaním emailu na adresu
MarketingConsent@JohnDeere.com. Informácie o zmene preferencií kliknite na odkaz “Stredisko
preferencií” v ktoromkoľvek emaile, ktorý ste od nás dostali.  Nezabudnite, že ak sa rozhodnete
preposlať akýkoľvek email, ktorý ste od nás dostali, tretie strany budú mať prístup k vášmu
stredisku preferencií a spoločnosť John Deere nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy.

Ak si želáte získať prístup k vaši osobným údajom, opraviť alebo vymazať vaše osobné údaje,
obmedziť ich spracovávanie, využiť akékoľvek právo na ochranu osobných údajov, vyžiadať si
informáciu alebo kópiu relevantných medzinárodných mechanizmov prenosu údajov, kontaktujte
nás prostredníctvom www.deere.com/privacy alebo "Strediska preferencií" Taktiež máte právo
sťažovať sa u relevantnej dozornej autority v členskom štáte Európskej Únie, kde máte trvalý
pobyt, pracujete alebo v ktorom došlo k porušeniu zmluvy GDPR.

Ďalšie informácie nájdete v kompletnom vyhlásení o ochrane osobných údajov (pokračujte
na tento odkaz www.deere.com/privacy)
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Označením políčka potvrdzujem, že som si prečítal/a Oznam o
zachovaní súkromia a súhlasím so spracovaním osobných údajov
spoločnosťou John Deere za účelom poskytnutia služby digitálnych
správ.


