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Informacje dotyczące administratora i celu przetwarzania 
danych
Firma John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Deutschland
(„John Deere”) gromadzi i przetwarza dane osobowe

· Imię i nazwisko, tytuł, adres e-mail, płeć

· Działania użytkownika dotyczące Usługi wiadomości cyfrowych

· Opcjonalne, w zależności od aktywności lub żądania Adres (kod pocztowy,
miasto, ulica), numer telefonu, kraj i język, zawód, preferowany dealer, firma,
historia klienta, używane maszyny

bezpośrednio od użytkownika i dotyczące jego aktywności związanej z naszą firmą w
odniesieniu do Usługi wiadomości cyfrowych.

Wykorzystujemy te dane osobowe w celu wysyłania do użytkownika wiadomości e-mail
w ramach naszej Usługi wiadomości cyfrowych, które będą zawierać informacje na temat

· Naszych produktów i usług, w tym materiały promocyjne dotyczące dzialu maszyn
rolniczych, pielęgnacji terenów zielonych, finansów, a także naszego sklepu i
naszych działań.

· Dokumentów i plików do pobrania żądanych przez użytkownika, na przykład
oficjalnych dokumentów, wyników obliczeń, kuponów i ofert.

· Naszych działaniach, takich jak konkursy lub quizy, które podlegają także
osobnym warunkom i zasadom i są częścią Usługi wiadomości cyfrowych

· Targów i wystaw

Wykorzystujemy te dane osobowe także do wysyłania użytkownikowi wiadomości e-mail
z potwierdzeniem w celu weryfikacji zainteresowania Usługą wiadomości cyfrowych,
zarządzania dobrowolnym udziałem użytkownika w naszych działaniach i analizy sposobu
korzystania z Usługi wiadomości cyfrowych przez użytkownika (otwieranie i kliknięcia w
wiadomościach e-mail, preferencje użytkownika, rejestracje w działaniach) i ulepszania
naszej Usługi wiadomości cyfrowych oraz materiały promocyjne.
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Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzamy te dane osobowe w oparciu o zgodę użytkownika jako podstawę prawną
do przetwarzania danych zgodnie z art. 6 (1) lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO).

Okres przechowywania
Przechowujemy dane osobowe użytkownika zgodnie z naszą polityką przechowywania danych.
Wycofanie zgody przez użytkownika nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania jego
danych osobowych, które miało miejsce na mocy tej zgody, zanim została przeze niego wycofana.

Kategorie odbiorców danych osobowych
Współpracujemy z firmami zewnętrznymi, które będą przetwarzać te Dane osobowe w
naszym imieniu w celu udostępnienia Usługi wiadomości cyfrowych. Ponadto udostępniamy
lub ujawniamy te dane osobowe naszym Podmiotom stowarzyszonym i preferowanemu
przez przez użytkownika Dealerowi w przypadku podania tych informacji w ramach jednego
z naszych działań.

Dane osobowe użytkownika są przekazywane do krajów spoza EOG, w których obowiązują
inne oraz mniej bezpieczne przepisy o ochronie danych osobowych (w tym do Stanów
Zjednoczonych), ale w przypadku tych drugich spółka John Deere polega na dopuszczalnych
mechanizmach transferu danych, takich jak standardowe klauzule umowne, wiążące reguły
korporacyjne lub certyfikat Privacy Shield odbiorcy z USA, jeśli takie istnieją.

Prawa osób, których dane dotyczą
Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnej chwili, klikając odpowiednie łącze „Wycofaj zgodę”
w dowolnej wysłanej przez nas do użytkownika wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość e-
mail na adres MarketingConsent@JohnDeere.com. Aby uzyskać informacje na temat zmiany
preferencji, kliknij odpowiednie łącze „Centrum preferencji” w dowolnej wysłanej przez nas do
użytkownika wiadomości e-mail.  Należy pamiętać, że w przypadku przekazania dalej dowolnej
wysłanej przez nas do użytkownika wiadomości e-mail inne firmy będą miały dostęp do jego
centrum preferencji, a firma John Deere nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania
użytkownika.

Aby poprosić o dostęp do swoich danych osobowych, poprosić nas o poprawienie lub usunięcie
danych osobowych, ograniczyć przetwarzanie, nie zgodzić się na przetwarzanie lub skorzystać z
dowolnego przysługującego użytkownikowi prawa do ochrony danych lub poprosić o
informacje/kopię danych na temat odpowiedniego mechanizmu międzynarodowego przesyłania
danych, należy skontaktować się z nami pod adresem www.deere.com/privacy lub przejść do
„Centrum preferencji”. Użytkownik ma także prawo do złożenia skargi do właściwego ogranu
nadzorczego w kraju członkowskim UE miejsca zamieszkania, miejscu pracy lub w miejscu
rzekomego naruszenia przepisów GDPR.
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Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym oświadczeniu o ochronie prywatności
(patrz tutaj www.deere.com/privacy)

Klikając pole wyboru, potwierdzam przeczytanie Zasad zachowania
poufności informacji w Usłudze wiadomości cyfrowych i wyrażenie
zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę John
Deere w celu świadczenia Usługi wiadomości cyfrowych.


