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Інформація про блок управління та мета обробки даних
John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Deutschland
(John Deere) збирає й обробляє персональні дані:

· ім’я, посада, адреса ел. пошти, стать;

· поведінка користувача, що стосується використання Служби  цифрових
новин;

· необов’язкові відомості, залежно від  активності або запиту: адреса (індекс,
місто, вулиця), номер телефону, країна й мова, професія, бажаний дилер,
компанія, історія клієнтів, використовуване обладнання,

які стосуються безпосередньо вас або вашої взаємодії з нами, що стосується Служби
цифрових новин.

Ми використовуємо ці особисті дані, щоб надсилати вам електронні листи в рамках
нашої Служби цифрових новин, які будуть містити інформацію про

· наші продукти й послуги, зокрема рекламний матеріал для сільського й
домашніх господарств, фінансової сфери, а також нашого магазину й нашої
діяльності;

· запрошені  вами документи й завантаження, наприклад офіційні  документи,
результати розрахунків, ваучери або пропозиції;

· нашу діяльність, наприклад конкурси, вікторини, на які також поширюється
дія  окремих умов та положень і  які є частиною Служби цифрових новин;

· ярмарки й торгові виставки.

Крім того, ми використовуємо ці  особисті дані для того, щоб надіслати вам
повідомлення електронної пошти для  підтвердження вашої зацікавленості в Службі
цифрових новин, щоб керувати вашою добровільною участю в наших заходах,
аналізувати те, як ви використовуєте Службу цифрових новин  (відкриття та
натискання повідомлень електронної пошти, ваші  вподобання, реєстрації для
діяльності), і  вдосконалювати нашу Службу цифрових новин та рекламний матеріал.

Служба цифрових новин
Сповіщення про
конфіденційність і надання
згоди
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Правове підґрунтя для обробки даних
Ми оброблюємо ці персональні дані на підставі вашої згоди, що виступає правовим
підґрунтям для обробки даних відповідно до Статті 6 (1) літ. а) Загальний регламент
про захист даних (GDPR).

Період зберігання
Ми зберігаємо ці особисті дані, доки ви не відкличите свою згоду, і відповідно до нашої
політики зберігання. Однак відкликання вашої згоди не впливає на законність обробки
ваших персональних даних, яка діяла до відкликання згоди.

Категорії одержувачів персональних даних
Ми залучили сторонні компанії, які будуть обробляти ці особисті дані від нашого імені
для надання Служби цифрових новин. Ми також надаємо доступ до цих особистих
даних або розголошуємо їх нашим афілійованим особам та обраному вами дилеру у
випадку, якщо ви надали цю інформацію в рамках нашої діяльності.

Ваші персональні дані передаються до країн поза межами ЄЕЗ з іншими законами щодо
захисту даних із меншим ступенем захисту (зокрема Сполучені Штати Америки), але, де
останнє відповідає дійсності, компанія John Deere за необхідності покладається на
прийнятні механізми передавання даних, наприклад стандартні договірні положення,
обов’язкові правила компанії або сертифікацію захисту конфіденційності одержувача
США.

Права суб’єкта даних
Ви можете будь-коли відкликати згоду, перейшовши за відповідним посиланням
"Відкликати згоду" в будь-якому отриманому від нас повідомленні електронної пошти або
надіславши повідомлення електронної пошти на адресу MarketingConsent@JohnDeere.com.
Щоб дізнатися, як змінити свої параметри, перейдіть за відповідним посиланням "Центр
параметрів" у будь-якому отриманому від нас повідомленні електронної пошти.  Зверніть
увагу, що треті сторони матимуть доступ до вашого центру параметрів, якщо ви вирішите
переслати будь-яке отримане від нас повідомлення електронної пошти, і John Deere
відмовляється від будь-якої відповідальності за ваші дії.

Щоб надіслати запит щодо доступу до ваших персональних даних, попросити нас виправити
або видалити ваші персональні дані або заборонити їх обробляти, висловити незгоду на
обробку або використання будь-яких інших прав на захист даних, які доступні вам, або
надіслати запит на отримання інформації/копії відповідного механізму міжнародної
передачі даних, зв’яжіться з нами за посиланням www.deere.com/privacy або перейдіть до
"Центру параметрів". Ви також маєте право подати скаргу до відповідного контролюючого
органу в державі-члені ЄС, де ви мешкаєте, працюєте або де відбулося передбачуване
порушення GDPR.
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Докладну інформацію можна дізнатися в нашому детальному положенні про
конфіденційність (див. за посиланням www.deere.com/privacy)

Установлюючи прапорець, я підтверджую, що прочитав(-ла)
сповіщення про конфіденційність щодо Служби цифрових новин і
надаю згоду на обробку моїх персональних даних компанією John
Deere для надання Служби цифрових новин.


