
Ochrana osobných údajov lokality MyJohnDeere
„PLATNÉ LEN PRE ZÁKAZNÍKOV PODLIEHAJÚCIM SÚDNEJ PRÁVOMOCI Islandu,
Kazachstanu, Lichtenštajnska, Nórska, Švaj iarska, Ukrajiny alebo lenského štátu Európskej
únie“
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vz ahuje na údaje zozbierané prostredníctvom
lokality MyJohnDeere – Operation Center (Centrum prevádzky).

Spolo nos  John Deere sa zaväzuje rešpektova  a chráni  osobné a citlivé údaje Zákazníkov.
Všetky osobné údaje získané pod a tejto dohody sa zhromaž ujú len za ú elom poskytovania
zmluvných služieb.

1. Zhromaž ovanie údajov
Spolo nos  John Deere môže zhromaž ova  údaje generované, zhromaž ované alebo
ukladané strojmi a vybavením, ako aj údaje zadané prostredníctvom iných systémových
rozhraní. V zmysle zmluvných služieb ide o Systémový hardvér a akýko vek iný hardvér alebo
zariadenia prepojené so strojmi a vybavením spolu s akýmiko vek inými údajmi pridanými do
webových služieb zo strany Zákazníka
(ako sú okrem iného napríklad spotreba, doba prevádzky, údržba, história opráv, vlhkos ,
hranice polí, dokumenta né mapy at .).
Spolo nos  John Deere môže spracováva  a uklada  údaje z externých systémov alebo
zlu ova  informácie na ú ely poskytovania služieb požadovaných Zákazníkom.

2. Údaje o geografickej polohe
V prípade, že sa tieto údaje ponúkajú vo forme služby alebo rozširujúcej funkcie, spolo nos
John Deere môže prostredníctvom technológie GSM na ú ely poskytovania služby v mene
zákazníka zhromaž ova  údaje o polohe vo formáte RTCM, ako aj zemepisné body, denníky
trasy a/alebo hranice. Zákazník berie na vedomie, že geoloka né systémy môže používa  len
na sledovanie polohy osôb len v prípade, že tieto osoby vopred poskytli výslovný písomný
súhlas.

3. Prístup k údajom a ich využívanie
Zákazník je oprávnený kedyko vek povoli  alebo obmedzi  prístup Predajcu alebo tretej strany.
Zákazník zárove  môže spolo nos  John Deere požiada  o zakázanie prístupu a používania
Údajov zo strany konkrétnych Predajcov alebo tretích strán prostredníctvom webových funkcií.
Spolo nos  John Deere takýto zákaz zrealizuje do tridsiatich (30) dní od prijatia platnej
požiadavky Zákazníka. Každý takýto Predajca alebo tretia strana môže ma  aj na alej prístup k
Údajom zhromaždeným systémom predtým, ako spolo nos  John Deere prístup tohto Predajcu
alebo tretej strany zablokovala. Zákazníci sú oprávnení povo ova  Predajcom a tretím stranám
prístup a používanie Údajov daného Zákazníka.
Spolo nos  John Deere môže v mene Zákazníka Predajcom a tretím stranám poskytova
informácie a údaje na ú ely servisu zariadení Zákazníka vrátane diagnostiky strojov, servisu na
dia ku (napr. poskytovanie aktualizácií, opráv a asisten ných služieb) a aktualizácií softvéru
strojových komponentov.

4. Ukladanie údajov a ich uchovávanie
Údaje Zákazníkov sa uchovávajú na Serveroch spolo nosti John Deere v Spojených štátoch
amerických. Pokia  Zákazník nepožiada o zakázanie prístupu spolo nosti John Deere k Údajom
a ich používania, spolo nos  John Deere bude aj na alej uchováva  takéto údaje pod
podmienkou, že takéto uchovávanie údajov nebude v rozpore so žiadnymi platnými federálnymi,



štátnymi, územnými a miestnymi zákonmi a predpismi, najmä predpismi v rámci súdnych
právomocí mimo EÚ, na území ktorých sa údaje uchovávajú. Spolo nos  John Deere bude ma
právo, nie však povinnos , uchováva  Údaje na dobu neur itú alebo ich odstráni  kedyko vek po
uplynutí vyššie uvedených dôb uchovávania pod podmienkou, že takéto uchovávanie údajov
nebude v rozpore so žiadnymi platnými federálnymi, štátnymi, územnými a miestnymi zákonmi
a predpismi, najmä predpismi v rámci súdnych právomocí mimo EÚ, na území ktorých sa údaje
uchovávajú. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že údaje správ a údaje o polohe, ktoré
sa odstránia zo Serverov, nemožno opätovne získa  ani vytvori .

5. Používanie údajov spolo nos ou John Deere
Spolo nos  John Deere má právo na prístup k neanonymizovaným zákazníckym údajom na

ely poskytovania zmluvne vymedzených služieb (okrem iného napr.: JDLink, informácie
centra prevádzky Operation Center, nástroj Field Analyzer at .). Spolo nos  John Deere môže
sprístupni  zákaznícke údaje tretím stranám v prípade, že v dobrej viere predpokladáme, že
takéto sprístupnenie je v primeranej miere potrebné na (a) ochranu osôb pred smr ou alebo
telesným poranením; (b) zabránenie podvodu alebo zneužitiu namierenému proti nám alebo
našim používate om; (c) na ochranu našich vlastníckych práv; alebo (d) na ochranu spolo nosti
Deere, jej pridružených spolo ností a zamestnancov pred súdnym konaním vyplývajúcim zo
zákazníckych údajov.

6. Prihlasovacie údaje a údaje profilu webovej lokality
Spolo nos  Deere & Company na požiadanie v lehote 30 dní udelí jednotlivým osobám
primeraný prístup k osobným údajom, ktoré zadali do Systému, a ktorými spolo nos  o týchto
jednotlivých osobách disponuje. Spolo nos  Deere & Company alej podnikne primerané kroky,
aby jednotlivým osobám povolila vykonanie opráv, doplnenia alebo odstránenia informácií, ktoré
sa preukážu ako nepresné alebo neúplné. Máte právo svoje informácie prepísa  alebo osobne
nahra  nové súbory.
Meno používate a jeho e-mailová adresa sa zhromaž ujú na ú ely zaznamenávania takýchto
inností.

Heslo – vytvorené používate om – sa používa na zaistenie bezpe ného postupu prihlásenia.
Vyhlásenie: Vyhlasujem, že obsah Podmienok a ustanovení lokality MyJohnDeere a Globálnych
zásad ochrany osobných údajov som si pre ítal/-a súhlasím s ním. Zadaním mojich osobných
údajov do Profilu používate a lokality MyJohnDeere a kliknutím na tla idlo „Súhlasím s
podmienkami a ustanoveniami lokality MyJohnDeere. Chcem dokon  vytváranie ú tu“ na
registra nej stránke. Súhlasím s tým, aby spolo nos  John Deere zhromaž ovala, spracovávala
a zverej ovala moje osobné údaje spôsobom opísaným v tomto Vyhlásení o ochrane osobných
údajov a v Podmienkach a ustanoveniach lokality MyJohnDeere.


