Skrócone oświadczenie o ochronie prywatności:

Administratorem danych jest spółka John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Altrottstraße 31, 69190
Walldorf, Niemcy („John Deere”). John Deere gromadzi i przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, kod
pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego) uzyskane bezpośrednio od Państwa
i dotyczące Państwa działań na naszą rzecz w związku z kampanią „Więcej komfortu w lepszej cenie”.
Wykorzystujemy te dane osobowe, aby wysłać Państwu wiadomość e-mail w celu potwierdzenia
podanego adresu e-mail i zainteresowania kampanią. Przetwarzamy takie dane osobowe w ramach
kampanii „Więcej komfortu w lepszej cenie”, by wypełniać warunki Regulaminu (warunki umowy) – jest
to podstawa prawna przetwarzania danych zgodnie z art. 6(1)a Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO). Potrzebny nam będzie Państwa numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail,
byśmy mogli się z Państwem skontaktować w związku z Państwa zainteresowaniem kampanią „Więcej
komfortu w lepszej cenie”. Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas trwania kampanii „Więcej
komfortu w lepszej cenie”, chyba że na mocy przepisów jesteśmy zobowiązani przechowywać takie
dane dłużej.

Państwa dane osobowe przechowuje i dostarcza podmiot zewnętrzny (hmf Group, Rheinkaistr. 30,
68159 Mannheim) zaangażowany przez nas w tym celu. Udostępniamy też lub ujawniamy takie dane
osobowe spółce John Deere Shared Services, Inc., która zajmuje się hostingiem i konserwacją
systemów biznesowych wykorzystywanych w kontaktach z dealerami, wybranemu przez Państwa
dealerowi oraz naszym Jednostkom stowarzyszonym w celach podanych w pełnym oświadczeniu
o ochronie prywatności oraz regulaminie kampanii „Więcej komfortu w lepszej cenie”. Państwa dane
osobowe są przekazywane do krajów spoza EOG (w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej),
w których obowiązują inne przepisy o ochronie danych, zapewniające niższy poziom ochrony, jednak
w takim przypadku John Deere stosuje dopuszczalne mechanizmy przekazywania danych, takie jak
Standardowe klauzule umowne, Wiążące zasady korporacyjne czy też certyfikacja odbiorcy z USA, jeśli
taki istnieje, w ramach porozumienia Privacy Shield. Aby zażądać dostępu do swoich danych
osobowych, ich poprawienia lub usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, wyrazić sprzeciw
wobec przetwarzania danych, skorzystać z jakiegokolwiek innego przysługującego prawa do ochrony
danych bądź zwrócić się z wnioskiem o udzielenie informacji lub udostępnienie kopii odpowiedniego
mechanizmu międzynarodowego przekazywania danych, proszę skontaktować się z nami za
pośrednictwem witryny deere.com/privacy. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mogą Państwo również skorzystać z prawa do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
w państwie członkowskim UE, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu bądź miejsce pracy lub
w którym doszło do potencjalnego naruszenia RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do kampanii „„Więcej
komfortu w lepszej cenie”. W tym celu są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w kampanii.

Więcej informacji zawiera nasze pełne oświadczenie o ochronie prywatności (dostępne tutaj:
www.deere.com/privacy).

