
Ochrona prywatno ci na stronie MyJohnDeere
„OBOWI ZUJE TYLKO KLIENTÓW PODLEGAJ CYCH JURYSDYKCJI NAST PUJ CYCH
KRAJÓW: Islandii, Kazachstanu, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Ukrainy oraz krajów
cz onkowskich Unii Europejskiej”
Niniejsze O wiadczenie o prywatno ci odnosi si  do informacji zebranych przez stron
MyJohnDeere — Centrum Operacyjne.

Firma John Deere zobowi zuje si  przestrzega  i chroni  informacje o danych osobowych i
danych poufnych Klientów. Wszelkie informacje o danych osobowych zebrane w ramach
obowi zywania niniejszej umowy s  pozyskiwane wy cznie w celu wiadczenia us ug z niej
wynikaj cych.

1. Zbieranie informacji
Firma John Deere mo e zbiera  informacje generowane podczas korzystania z maszyn i
sprz tu, przechowywane w nich lub przez nie uzyskane, jak równie  dane wprowadzone za
pomoc  innych interfejsów systemowych. Zgodnie z przepisami o wiadczeniu us ug zawartymi
w niniejszej umowie, w tym systemowy sprz t komputerowy, inny sprz t komputerowy lub
urz dzenia s ce do po czenia z maszynami lub sprz tem, w czaj c inne informacje
do czone przez Klienta do us ug internetowych (jak na przyk ad: pobór, czas dzia ania,
utrzymanie, historia napraw, wilgotno , granice pola, mapy dokumentacyjne itd.).
Firma John Deere mo e przetwarza  i zapisywa  informacje z zewn trznych systemów lub

czy  je w celu wiadczenia danych przez Klienta us ug.

2. Informacje geolokacyjne
Je li jest to oferowane jako us uga lub jako zaktualizowana funkcja, firma John Deere za
pomoc  technologii GSM mo e w imieniu Klienta zbiera  informacje lokalizacyjne w formacie
RTCM, jak równie  dane dotycz ce punktów orientacyjnych, zapisów tras i granic. Klient

wiadcza, e dane geolokacyjne mog  zosta  wykorzystane do ledzenia pozycji osoby
wy cznie po uzyskaniu od niej wyra niej zgody na pi mie.

3. Dost p do danych i korzystanie z nich.
Klient mo e równie  upowa ni  dealera lub stron  trzeci  do uzyskania dost pu do danych lub
ten dost p ograniczy . Klient mo e za da  usuni cia dost pu do danych przez
poszczególnego dealera lub osob  trzeci  za pomoc  funkcji internetowych. Firma John Deere
dokona takiego usuni cia w ci gu trzydziestu (30) dni od daty z enia przez Klienta wa nego
wniosku w tej sprawie. Ka dy dealer lub osoba trzecia podlegaj ca ograniczeniu mo e
korzysta  z dost pu do danych zebranych przez system przed wy czeniem ich dost pu przez
firm  John Deere. Klient mo e upowa ni  dealera lub stron  trzeci  do dost pu do swoich
danych.
Firma John Deere mo e w imieniu Klienta dostarczy  dealerom lub stronom trzecim informacje i
dane w celu wiadczenia us ug serwisowych sprz tu Klienta, w tym diagnostyk  maszyn, zdalny
serwis (jak na przyk ad aktualizacje, naprawy, pomoc) i aktualizacje oprogramowania
elementów sk adowych maszyn.

4. Przechowywanie i zatrzymywanie informacji
Informacje Klienta s  przechowywane na serwerach firmy John Deere na terytorium Stanów
Zjednoczonych. Firma John Deere b dzie przechowywa  informacje, u ywa  ich i mie  do nich
dost p do czasu z enia przez Klienta wniosku o cofni cie dost pu. Przechowywanie tych
informacji jest zgodne z obowi zuj cymi przepisami federalnymi, stanowymi, lokalnymi, w tym



(lecz nie ograniczaj c si  do) prawa obowi zuj cego na terytorium pa stw nie nale cych do
Unii Europejskiej, na terenie których przechowywane s  niniejsze informacje. Firma John Deere
ma prawo, ale nie obowi zek do przechowywania informacji przez nieokre lony czas, jak
równie  do usuni cia tych informacji w ka dym czasie na skutek up yni cia okre lonego
powy ej okresu przechowywania. Przechowywanie danych jest zgodne z obowi zuj cymi
przepisami federalnymi, stanowymi, lokalnymi, w tym (lecz nie ograniczaj c si  do) prawa
obowi zuj cego na terytorium pa stw nie nale cych do Unii Europejskiej, na terenie których
przechowywane s  niniejsze informacje. Klient zgadza si , e nie ma mo liwo ci odzyskania
lub odtworzenia usuni tych z serwera lub serwerów wiadomo ci ani informacji lokalizacyjnych.

5. Korzystanie z informacji przez firm  John Deere.
Firma John Deere jest uprawniona do dost pu do nieanonimowych informacji Klienta s cych
do wiadczenia okre lonych w umowie us ug (jak na przyk ad: JDLink, informacje o Centrum
Operacyjnym, „Field Analyzer” (Analizator pola) itd.). Informacje Klienta mog  zosta  ujawnione
stronom trzecim tylko w dobrej wierze oraz gdy ich ujawnienie jest w uzasadniony sposób
konieczne do (a) ochrony zdrowia i ycia innych osób; (b) zapobie enia oszustwom lub
nadu yciom przeciwko firmie Deere lub innym u ytkownikom; (c) ochrony firmy Deere,
podmiotów z ni  powi zanych lub jej personelu przed skutkami post powania prawnego
zwi zanego z informacjami Klienta.

6. Logowanie na stronie i informacje profilowe
Na wniosek w terminie 30 dni firma Deere & Company udzieli indywidualnym osobom dost pu
do wprowadzonych do systemu danych osobowych, które s  na ich temat przechowywane.
Ponadto firma Deere & Company podejmie stosowne kroki umo liwiaj ce indywidualnym
osobom poprawianie, modyfikowanie lub usuwanie informacji uznanych za nie cis e lub
niekompletne. Firma Deere ma prawo do samodzielnego nadpisywania informacji lub przes ania
nowych plików.
Nazwa u ytkownika oraz adres e-mail s  zbierane w celu rejestrowania aktywno ci

ytkownika.
Has o — utworzone przez u ytkownika — umo liwia bezpieczne wykonanie procedury
logowania.

wiadczenie: Niniejszym wyra am zgod  na Warunki korzystania ze strony MyJohnDeere i
Globalne o wiadczenie o prywatno ci. Wprowadzaj c dane osobowe na profilu u ytkownika
strony MyJohnDeere i klikaj c przycisk „Wyra am zgod  na Warunki korzystania ze strony
MyJohnDeere. Utwórz konto teraz” na stronie rejestracji, wyra am zgod  na to, e firma
John Deere zbiera, przetwarza i ujawnia moje dane osobowe w sposób okre lony w
Informacjach o prywatno ci i Warunkach korzystania ze strony MyJohnDeere.


