
MyJohnDeere - Ochrana osobních údaj
„PLATÍ POUZE PRO ZÁKAZNÍKY SE SMLUVNÍ JURISDIKCÍ NA Islandu, v Kazachstánu,
Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Ukrajin  nebo v jiném státu Evropské unie.”

Toto prohlášení o ochran  soukromí se vztahuje na údaje shromážd né prost ednictvím
MyJohnDeere - Operation Center (Opera ní centrum).

Spole nost John Deere se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje a citlivé údaje zákazníka.
Všechny osobní údaje shromážd né dle této dohody jsou shromaž ovány pouze pro ú ely pln ní
smluvních služeb.

1. Sb r údaj
Spole nost John Deere smí shromaž ovat údaje získané na základ  použití stroj  nebo
za ízení, shromážd né nebo uložené ve strojích a za ízení, jakož i údaje zadané
prost ednictvím jakýchkoli jiných systémových rozhraní. Podle smluvních služeb, v etn
systémového hardwaru a jakéhokoli hardwaru nebo p ístroj  propojených se stroji a za ízením,
spole  s veškerými jinými údaji zákazníkem p idanými k webovým službám (tj. mimo jiné
nap . spot eba, provozní doba, údržba, historie oprav, vlhkost, hranice pole, dokumenta ní
mapy atd.).
Spole nost John Deere smí zpracovávat a ukládat údaje z externích systém  nebo informace o

ipojení za ú elem poskytování služeb požadovaných ze strany zákazníka.

2. Geoloka ní údaje
Pokud jsou nabízeny jako služba nebo jako upgrade, m že spole nost John Deere
shromaž ovat jménem zákazníka pomocí technologie GMS za ú elem poskytování služby
údaje o pozici ve formátu RTCM a tzv. Waypoints (body), záznamy tras, pop . hranice. Zákazník
bere na v domí, že smí používat geoloka ní systémy pro ú ely sledování polohy osoby pouze
tehdy, pokud k tomu osoba dala p edem výslovný písemný souhlas.

3. P ístup k údaj m a jejich využití.
Zákazník m že také kdykoli povolit nebo omezit p ístup prodejce, pop . t etí strany. Zákazník

že požadovat, aby spole nost John Deere zrušila p ístup k údaj m nebo jejich využívání v
ípad  konkrétních prodejc , pop . t etích stran p es webové funkce. Spole nost John Deere

provede takové odstran ní b hem t iceti (30) dn  od platného požadavku Zákazníka. Každý
takový omezený prodejce, pop . t etí strany mohou mít nadále p ístup k údaj m shromážd ným
v systému p ed odstran ním prodejce, pop . t etí strany ze strany spole nosti John Deere.
Zákazníci mohou povolit prodejc m, pop . t etí stran  p ístup a využívání údaj  o Zákazníkovi.
Spole nost John Deere smí poskytnout jménem zákazníka prodejc m, pop . t etí stran
informace a údaje za ú elem zajišt ní servisu za ízení Zákazníka, a to v etn  diagnostiky
stroj , vzdáleného servisu (tj. mimo jiné poskytování aktualizací, oprav, asistence) a aktualizace
softwaru sou ástí stroje.

4. Zásady pro ukládání a uchovávání údaj
Zákaznické údaje jsou uloženy na serverech spole nosti John Deere v USA. Pokud a dokud
Zákazník nepožaduje odstran ní p ístupu spole nosti John Deere k údaj m a jejich využívání,
bude spole nost John Deere údaje ukládat, a to za p edpokladu, že je takové ukládání údaj  v
souladu se všemi platnými federálními, státními, krajskými a místními zákony a p edpisy, mimo
jiné v etn  platných zákon  jurisdikcí mimo EU, ve kterých jsou údaje ukládány. Spole nost
John Deere bude mít právo, ale ne povinnost, ukládat údaje na dobu neur itou, nebo vymazat
údaje kdykoli po vypršení výše uvedených lh t pro uchovávání údaj , a to za p edpokladu že je



takové ukládání údaj  v souladu se všemi platnými federálními, státními, krajskými a místními
zákony a p edpisy, mimo jiné v etn  platných zákon  jurisdikcí mimo EU, ve kterých jsou údaje
ukládány. Zákazník bere na v domí a souhlasí s tím, že údaje o zasílání zpráv a poloze nelze
ze server  získat ani znovu vytvo it.

5. Využívání údaj  spole ností John Deere.
Spole nost John Deere má právo na p ístup k sad  neanonymních údaj  o zákazníkovi za ú elem
poskytování smluvn  definované služby (mimo jiné nap . JDLink, informace z tzv. Operation Center -
opera ní centrum, analyzátor pole atd.). Spole nost John Deere smí zve ejnit zákaznické údaje

etím stranám, pokud se v dobré ví e domníváme, že zve ejn ní je p im en  nezbytné k dosažení
(a) ochrany jakékoli osoby p ed smrtí nebo vážným zran ním, (b) zabrán ní podvodu nebo zneužití

i nám nebo našim uživatel m, (c) ochrany našich vlastnických práv, nebo (d) brán ní spole nosti
Deere a jejich p idružených spole ností nebo personálu p ed jakýmkoli soudním ízením vyplývajícím
ze zákaznických údaj .

6. P ihlašování a údaje z profilu
Na žádost a ve lh  30 dn  poskytne spole nost Deere & Company jednotlivc m p im ený

ístup k osobním údaj m, které zadali do systému a které o nich drží. Krom  toho u iní
spole nost Deere & Company p im ené kroky k tomu, aby umožnila jednotlivc m opravit,
zm nit nebo odstranit informace, které se ukáží být nep esné nebo neúplné. Máte právo sami

epsat své informace nebo nahrát nové soubory.
Uživatelská jména a e-mailové adresy jsou shromaž ovány za ú elem umožn ní
zaznamenávání jejich inností.
Heslo - vytvo ené Uživatelem - se používá k bezpe nému p ihlášení.
Prohlášení: P etl/a jsem si a souhlasím s obsahem Podmínek MyJohnDeere a globálním
prohlášením spole nosti Deere o ochran  soukromí. Zadáním svých osobních údaj  do
uživatelského profilu MyJohnDeere a kliknutím na tla ítko „Souhlasím s Podmínkami
MyJohnDeere.„ “Nyní dokon ete ú et.” na registra ní stránce akceptuji, že spole nost John
Deere sbírá, zpracovává a zve ej uje mé osobní údaje zp sobem popsaným v tomto oznámení
o ochran  soukromí a v Podmínkách MyJohnDeere.


