Згода на обробку персональної інформації відповідно до статті 6 (1) літ. a), статті 7 Генерального
регламенту ЄС про захист персональної інформації:

Цим я погоджуюся на те, що
-

компанія John Deere GmbH & Co. KG, Німеччина, і John Deere Walldorf GmbH & Co KG,
Німеччина (надалі – «компанія John Deere») збирає та обробляє мою персональну
інформацію й контактні дані, як-от:
o моє ім’я та прізвище, адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти;
o інформація щодо професії;
o інформація щодо моєї діяльності, як-от дані про моє обладнання, розмір
підприємства, тип обробітку ґрунту.
Це робиться з метою збирання статистичних даних щодо моїх персональних даних і
продуктів John Deere, які я використовую, що дасть компанії John Deere змогу надавати
мені персоналізовані рекламні пропозиції та покращувати якість обслуговування
клієнтів, продуктів, характеристик та функціональних можливостей.

-

Компанія John Deere може передавати мої персональні дані будь-якому дилеру John
Deere, який обслуговуватиме мене в подальшому.

-

Компанія John Deere зберігає мої персональні дані, призначені для цих потреб, протягом
усього строку дії моєї згоди.

-

Компанія John Deere буде також ділитися моїми персональними даними чи надавати їх
незалежним стороннім компаніям, зокрема й постачальникам послуг, які керують базами
маркетингових даних, підтримують маркетингові кампанії та документують згоду.

-

Компанія John Deere також передасть мої персональні дані членам групи компаній John Deere
та до країн, де розташовані її офіси (https://www.deere.com/en/our-company/about-johndeere/worldwide-locations/).

-

Мої персональні дані (чи права віддаленого доступу до них) передаються до країн, які не є
членами ЄЕП та мають інше й менш суворе законодавство щодо захисту даних (зокрема
США), але в останньому випадку компанія John Deere покладається на Стандартні договірні
умови та/або Обов’язкові правила компанії як гарантію або на сертифікат отримувача щодо
правил обміну конфіденційною інформацією між ЄС та США.

-

Я усвідомлюю, що моя згода на обробку моїх персональних даних є добровільною. Я можу
відкликати свою згоду повністю чи частково в будь-який час. Проте відкликання моєї згоди
не впливає на законність обробки моїх персональних даних, яка здійснювалася до
відкликання моєї згоди.

-

Відповідно до чинних правових норм я маю право на отримання інформації щодо обробки
моїх персональних даних, на її виправлення чи видалення, обмеження обробки чи передачу
моїх персональних даних іншому оператору за моїм запитом. Я також маю право подати
скаргу до відповідного наглядового органу за місцем проживання, роботи чи можливого
порушення Генерального регламенту ЄС про захист персональної інформації.

-

Додаткову інформацію щодо обробки персональних даних наведено за адресою
www.deere.com/privacy.

