
MyJohnDeere’i andmete privaatsuspoliitika
„KEHTIB AINLT SELLISTE LEPINGUTE KLIENTIDELE, MILLE JURISDIKTSIOON JÄÄB
Islandisse, Kasahstani, Liechtensteini, Norrasse, Šveitsi, Ukrainasse või Euroopa Liidu
liikmesriiki”
Käesolev privaatsuspoliitika dokument osutab MyJohnDeere’i tegevuskeskuse kaudu kogutud
andmetele.

John Deere võtab endale kohustuse austada ja kaitsta kliendi isikuandmeid ning tundlikke
andmeid. Käesoleva lepingu raames kogutakse isikuandmeid ainult lepinguliste teenuste
täitmise otstarbel.

1. Andmete kogumine
John Deere võib koguda andmeid, mis on loodud masinate ja seadmete kasutamise teel, nende
poolt kogutud või nendesse salvestatud, ning samuti teiste süsteemiliideste kaudu sisestatud
andmeid. Lepinguliste teenuste kohaselt, sealhulgas süsteemi tarkvara ning mis tahes riistvara
või seadmed, mis on masinate ja seadmetega ühendatud, koos mis tahes muude andmetega,
mille klient veebiteenustesse lisab (muu hulgas tarbimine, kasutusaeg, hooldus, remondi
ajalugu, niiskus, põllu piirid, dokumentatsiooni kaardid jms).
John Deere võib töödelda ja salvestada andmeid välistest süsteemidest või ühendada teavet, et
osutada kliendi soovitud teenuseid.

2. Geograafilise asukoha määramise andmed
Kui seda pakutakse teenuse või ülendusfunktsioonina, võib John Deere koguda teenuse
osutamiseks GSM-tehnoloogia abil kliendi nimel RTCM-vormingus asukoha andmeid ning
samuti sihtpunkte, rajastuse logisid ja/või piire. Klient kinnitab, et ta võib geograafilise asukoha
määramise andmeid kasutada isiku asukoha määramiseks ainult juhul, kui isik on andnud
selleks otsese kirjaliku nõusoleku.

3. Andmetele juurdepääs ja nende kasutamine
Klient võib samuti lubada jaemüüjale ja või kolmandale osapoolele igal ajal juurdepääsu või talle
seda keelata. Klient võib paluda, et John Deere kõrvaldaks konkreetsete müüjate ja/või
kolmandate osapoolte puhul andmetele juurdepääsu veebi funktsioonide kaudu ja keelaks
andmete kasutamise. John Deere viib kõnealuse kõrvaldamise/keelamise ellu kolmekümne (30)
päeva jooksul kliendi nõuetekohase taotluse esitamisest. Mis tahes kõnealune müüja ja/või
kolmas osapool, kellele on kõrvaldamist/keelamist kohaldatud, võib jätkuvalt saada juurdepääsu
neile andmetele, mille süsteem on kogunud enne kõnealuste müüjate ja/või kolmandate
osapoolte juurdepääsu lõpetamist. Kliendid võivad volitada müüjaid ja/või kolmandaid osapooli
kliendi andmetele juurdepääsu saama ja neid kasutama.
John Deere võib tagada kliendi müüjate ja/või kolmandate osapoolte nimel teabe ja andmed
kliendi seadmete hooldamiseks, sealhulgas masinate diagnostika, kaugteenindus (see
tähendab muu hulgas uuenduste, parandustööde ja abi tagamine) ning masina osade tarkvara
uuendused.

4. Andmete salvestamise ja säilitamise poliitika
Kliendi andmed salvestatakse John Deere’i Ameerika Ühendriikides asuvatesse serveritesse.
Kui klient ei nõua John Deere’i andmetele juurdepääsu kõrvaldamist ja nende kasutamise
keelamist ning kuni ta seda teeb, salvestab John Deere andmed, kui kõnealune andmete
salvestamine on kooskõlas kõigi kehtivate föderaalsete, osariigi, provintsi ning kohalike
õigusaktide ja eeskirjadega, muu hulgas nende EList väljaspool asuvate jurisdiktsioonide



õigusaktid, kus andmeid salvestatakse. John Deere’il on õigus, aga mitte kohustus andmeid
määramata ajaks salvestada või kustutada andmed igal ajal, kui eespool nimetatud säilitamise
ajavahemikud on möödunud, kui kõnealune andmete salvestamine on kooskõlas kõigi
kohaldatavate föderaalsete, osariigi, provintsi ning kohalike õigusaktide ja eeskirjadega, muu
hulgas nende EList väljaspool asuvate jurisdiktsioonide õigusaktid, kus andmeid salvestatakse.
Klient kinnitab ja nõustub, et serveri(te)st kustutatud teadete ja positsiooni andmeid ei ole
võimalik hankida ega taasluua.

5. Andmete kasutamine John Deere’i poolt.
John Deere’il on õigus saada juurdepääsu mitteanonüümsete kliendiandmete komplektile, et
osutada lepinguliselt kindlaks määratud teenust (muu hulgas järgmised andmed: JDLink,
tegevuskeskuse teave, välja analüsaator jms). John Deere võib avaldada kliendi andmed
kolmandatele osapooltele, kui oleme heas usus veendunud, et avaldamine on mõistlikult vajalik
a) mis tahes isiku kaitsmiseks surma või tõsiste kehavigastuste eest; b) meie või kasutajate
vastu suunatud pettuse või kuritarvitamise vältimiseks; c) meie omandiõiguste kaitsmiseks või
d) Deere’i ja selle sidusettevõtjate või töötajate kaitsmiseks kliendi andmete tõttu alustatud
õigusmenetluste eest.

6. Veebisaidi sisselogimise ja profiili andmed
Taotluse korral ja 30 päeva jooksul annab Deere & Company üksikisikutele mõistliku
juurdepääsu isikuandmetele, mis nad on süsteemi sisestanud ning mis ettevõttel nende kohta
on. Lisaks sellele võtab Deere & Company mõistlikud meetmed, et võimaldada üksikisikutel
parandada, muuta või kustutada teavet, mis on tõendatult ebatäpne või mittetäielik. Teil on
õigus oma teave ise üle kirjutada või uued dokumendid ise üles laadida.
Kasutajate tegevuse salvestamise võimaldamiseks kogutakse andmed kasutaja nime ja e-posti
aadressi kohta.
Kasutaja loodud parooli kasutatakse turvalise sisselogimise tagamiseks.
Deklaratsioon. Ma olen MyJohnDeere’i tingimused ja Deere’i globaalse privaatsuspoliitika
dokumendi läbi lugenud ning nõustun nende sisuga. Sisestades oma isikuandmed
MyJohnDeere’i kasutajaprofiili ja klõpsates nuppu „Ma nõustun MyJohnDeere’i tingimustega. Vii
konto loomine nüüd lõpule” registreerimise lehel nõustun, et John Deere kogub, töötleb ja
avaldab minu isikuandmeid viisil, mida on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitika dokumendis
ja MyJohnDeere’i tingimustes.


