Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6(1)a), art. 7 RODO:

Niniejszym akceptuję to, że:
-

John Deere GmbH & Co. KG, Niemcy; John Deere Walldorf GmbH & Co KG, Niemcy
(„John Deere”) gromadzi i przetwarza moje dane osobowe i dane kontaktowe, np.
o moje imię i nazwisko, adresy, numery telefonu, adresy e-mail;
o informacje na temat zawodu;
o informacje na temat mojej pracy, np. maszyn, wielkości firmy, rodzaju upraw
w celu opracowywania statystyk na temat moich danych osobowych oraz produktów John
Deere, które wykorzystuję, aby umożliwić firmie John Deere prezentowanie mi dopasowanych
reklam i zapewnianie lepszej obsługi klienta, produktów, opcji i funkcji.

-

John Deere może udostępniać moje dane osobowe każdemu obsługującemu mnie
w przyszłości dealerowi John Deere.

-

John Deere przechowuje moje dane osobowe w tych celach przez okres ważności mojej zgody.

-

ponadto John Deere udostępni lub ujawni moje dane osobowe niezależnym podmiotom
zewnętrznym, w tym usługodawcom, którzy zarządzają marketingowymi bazami
danych, wspierają kampanie marketingowe oraz dokumentują zgodę.

-

John Deere przekaże również moje dane osobowe członkom Grupy John Deere oraz krajom,
w których mają oni biura (https://www.deere.com/en/our-company/about-johndeere/worldwide-locations/).

-

moje 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 (lub też z takich krajów uzyskuje się dostęp do moich danych
osobowych), jednak w takim przypadku John Deere stosuje jako zabezpieczenia Standardowe
klauzule umowne lub Wiążące zasady korporacyjne czy też certyfikację odbiorcy w ramach
porozumienia Privacy Shield.

-

zdaję sobie sprawę z tego, że wyrażenie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych
osobowych jest dobrowolne. Mogę wycofać zgodę w całości lub w części w dowolnym czasie.
Jednakże wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych
osobowych w okresie przed wycofaniem zgody.

-

w ramach obowiązujących przepisów mam prawo uzyskać informacje na temat przetwarzania
moich danych osobowych, prawo do ich poprawienia lub usunięcia, do ograniczenia ich
przetwarzania lub do przekazania ich innemu administratorowi danych na moje żądanie. Mam
też prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w moim miejscu
zamieszkania, miejscu pracy lub w miejscu rzekomego naruszenia RODO.

-

uzyskam dalsze informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych, odwiedzając
witrynę www.deere.com/privacy.

