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ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER FOR JOHN DEERES KUNDEORGANISATION
Opdateret:  01 marts 2021

Hvilken John Deere-enhed administrerer din Organisation?

Hvis du er bosiddende i: Din konto administreres af:
USA, Puerto Rico,
Indonesien, Malaysia, Mexico,
Sydafrika, Thailand eller et
andet land, der ikke er anført
herunder

John Deere Special Technologies Inc.
Att.: Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
One John Deere Place
Moline, IL 61265, USA

Canada John Deere Canada ULC
Att.: Chief Privacy Officer
295 Hunter Road
P.O. Box 1000
Grimsby, ON L3M 4H5, Canada

Australien og New Zealand John Deere Limited (Australien)
Att.: complete Goods Manager 1660170
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132, Australien

Argentina Industrias John Deere Argentina, S.A.

Att.: Privacy Manager
John Orsetti 481 (S2152CFA)
Grenadier Baigorria
Province of Santa Fe, Argentina

Bolivia, Brasilien, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Rusland,
Zambia

John Deere Shared Services
Att.: Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
One John Deere Place
Moline, IL 61265, USA

Bahamas, Chile, Costa Rica,
Den Dominikanske Republik,
Guatemala, Haiti, Honduras,
Jamaica, Nicaragua,
Paraguay, Peru, Trinidad &
Tobago, Uruguay

Industrias John Deere, Mexico
Att.: Privacy Manager
Blvd. Diaz Ordaz, Numero 500
Colonia La Leona, Codigo Postal 66210
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexico

EU eller Det Europæiske
Økonomiske
Samarbejdsområde (EØS)

John Deere GmbH & Co. KG
Straßburger Allee 3, 67657
Kaiserslautern, Tyskland
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Den John Deere-enhed, der er angivet ovenfor (benævnt "John Deere", "vi", "os") er ansvarlig for
behandlingen af dine personoplysninger og tager sit ansvar for beskyttelsen af dine oplysninger og dit
privatliv meget alvorligt. Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger beskriver, hvordan vi
indsamler, bruger og deler personoplysninger, når du opretter, tilgår og bruger forretningsaktiviteterne i
din Kundeorganisation, herunder:

1. Hvilke personoplysninger, vi indsamler, samt hvornår og hvorfor vi har brug for dem.

2. Hvordan vi deler personoplysninger internt hos John Deere og med vores tjenesteudbydere,
tilsynsmyndigheder og andre tredjeparter.

3. Flere oplysninger om direkte markedsføring.

4. Overførsel af personoplysninger globalt.

5. Hvordan vi beskytter og opbevarer personoplysninger.

6. Juridiske rettigheder, som kan hjælpe dig med at administrere dit privatliv.

7. Oplysninger om børn.

8. Hvordan du kan kontakte os for at få hjælp.

Vi kan fra tid til anden ændre denne erklæring for at holde den opdateret med juridiske krav og den
måde, vi driver vores forretning på. Vi beder dig læse disse sider regelmæssigt for at holde dig opdateret
med den seneste version af denne erklæring. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne erklæring
om beskyttelse af personoplysninger, forsøger vi at informere dig herom via en meddelelse på vores
hjemmeside eller på e-mail ("Meddelelse om ændring").

Du kan eventuelt finde eksterne links til tredjepartswebsteder på vores platform. Denne erklæring om
beskyttelse af personoplysninger gælder ikke din brug af tredjepartswebsteder.

Vigtige oplysninger om John Deere:

Den John Deere-enhed, der er ansvarlig for dine personoplysninger, er den enhed, som yder support
til din Organisation, som angivet ovenfor.

Du kan finde ud af mere om John Deere på www.deere.com eller ved at kontakte os ved hjælp af de
kontaktoplysninger, som du finder i afsnittet Sådan kontakter du os.
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1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, OG HVORNÅR OG HVORFOR VI HAR BRUG FOR
DEM?

I dette afsnit kan du læse mere om

· hvornår vi indsamler personoplysninger

· hvilken slags personoplysninger, vi indsamler

· hvordan vi bruger personoplysninger

· det legitime grundlag for brug af personoplysninger

Hvornår indsamler vi personoplysninger?

For at kunne levere Kundeorganisationstjenesten til dig, kan vi behandle personoplysninger om dig.

Vi indsamler oplysninger om dig, hvis du:

· opretter og bruger en konto i forbindelse med en Kundeorganisation hos John Deere

· abonnerer på at modtage markedsføringsmateriale og anden kommunikation fra os vedrørende
John Deeres Kundeorganisation

· bruger vores tilknyttede tjenester såsom JDLink.

For at få flere oplysninger om hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger vores
websted, beder vi dig læse vores generelle erklæring om beskyttelse af personoplysninger, som du finder
på vores hjemmeside www.deere.com.

Hvilke personoplysninger indsamler og bruger vi?

Din Organisation giver dig mulighed for at gemme, administrere og dele oplysninger om dine aktiviteter.
Din Organisation giver dig også mulighed for at administrere dit abonnement på og/eller brugen af andre
Deere-tjenester, herunder tilknyttede tjenester (såsom vores JDLink-tjenester) eller værktøjer (såsom
vores Aktivitetscenter) eller applikationer (såsom vores mobilapplikationer).

For at kunne bruge Kundeorganisationen og de tilknyttede tjenester skal du oprette en
Kundeorganisationskonto ved at registrere dig i overensstemmelse med Aftalen om John Deeres
Kundeorganisation og acceptere denne aftale.

Kundeorganisationskontoen kræver, at brugeren afgiver visse personoplysninger, der er obligatoriske,
og som du indsender i løbet af registreringsprocessen. Det drejer sig bl.a. om kontaktoplysninger (se en
liste over oplysninger, som vi indsamler, nedenfor). Du er ikke forpligtet til at afgive disse oplysninger,
men uden disse data kan du ikke bruge Kundeorganisationskontoen. Endvidere kan du frivilligt tilføje
yderligere oplysninger til din Kundeorganisationskonto såsom oplysninger om dit arbejde og dine
aktiviteter. Dette kan forbedre din brugeroplevelse og din generelle brug af Organisationen og
tilknyttede tjenester.
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Vi indsamler følgende oplysninger, når du opretter og bruger din Kundeorganisationskonto eller en af de
tilknyttede tjenester:

· Grundlæggende identifikation vedrørende brugere, personale og partnere med adgang eller
forbindelse til din konto (brugernavn og loginoplysninger)

· Oplysninger om dit arbejde og dine aktiviteter, maskiner, enheder og licenser, der er knyttet til
din konto:

o Oplysninger vedrørende dine maskiners stand - diagnostikkoder og andre oplysninger
med relation til effektivitet og funktioner, maskinindstillinger, software- og
firmwareversioner, tilbehør og redskaber, maskintimer samt levetid og maskinens
placering

o Oplysninger om måden, hvorpå du bruger dine maskiner – operationel indstilling,
produktion og sensoraflæsninger

o Oplysninger om dit arbejde og dine aktiviteter – oplysninger om feltopgaver, det
bearbejdede område, maskinens rute, høstede afgrøder og udbyttedata, jobresultater,
antal hektar og markernes størrelse og karakter, anvendte input samt historik og
rapporter.

· Tekniske oplysninger, der også kan omfatte personoplysninger (din browsertype,
operativsystem, IP-adresse, domænenavn, antal gange, du bruger din Organisationskonto, og
den mængde tid, du brugte på din Organisationskonto), kan blive indsamlet via cookies og andre
sporingsteknologier (såsom klare GIF-filer). Se vores cookie-politik for flere oplysninger om de
cookies, vi indsamler.  Du kan finde vores cookie-politik nederst på vores hjemmeside
(www.deere.com).

Følsomme personoplysninger

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger eller "personoplysninger af særlig kategori" (oplysninger
vedrørende emner som race eller etnisk oprindelse, religiøs overbevisning, fysisk eller mentalt helbred,
fagforeningsmedlemskab, seksuel orientering, oplysninger vedrørende sexliv, biometriske oplysninger til
identifikation af en person, genetiske oplysninger).

Det legitime grundlag for brug af dine personoplysninger

Vi indsamler, bruger og deler kun dine personoplysninger i tilfælde, hvor vi er sikre på, at vi har
et relevant legitimt grundlag for at gøre dette. De personoplysninger, som du har afgivet til os,
bliver behandlet med henblik på følgende primære og nødvendige formål:

Behandling for at opfylde kontraktlige forpligtelser.  Vi behandler personoplysninger efter
behov for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig.  Denne behandling består af:



5

· Indsamling og brug af dine personoplysninger for at oprette og administrere din
Organisation og for at levere de inkluderede og efterspurgte tjenester.

· Levering af varer og tjenester, som du efterspørger.

· Besvarelse af dine relaterede forespørgsler, behandling af din feedback eller
supporttjenester til dig i forbindelse med din Organisation.

· Levering af generel kundeservice og svar på dine forespørgsler og klager i forbindelse med
vores datatjenester.

· Vedligeholdelse af din adgang til tilknyttede tjenester og applikationer.

· Afsendelse af kommunikation vedrørende vedligeholdelse, tilgængelighed, funktionalitet
eller andre forhold i forbindelse med din Organisation.

Samtykke.  Vi behandler personoplysninger med udgangspunkt i dit samtykke, som du til enhver
tid kan trække tilbage.  Denne behandling består af:

· Deling af dine personoplysninger med vores autoriserede forhandlere, så de kan yde
support til dig i henhold til en aftale mellem dig og din forhandler.

· Deling af dine personoplysninger med vores autoriserede forhandlere, så de kan sende
dig markedsføringskommunikation om Deeres produkter og tjenester.

· Markedsføring til dig om vores produkter og tjenester og andet for at kunne identificere
varer og tjenester, som vi mener kunne være interessante for dig.  Vi sender dig kun
markedsføringsmateriale, hvis du har sagt ja til dette i markedsføringspræferencer.

· Hvis du er bosiddende i EU eller EØS, indsamler vi også dit samtykke, før vi bruger dine
personoplysninger til at behandle og levere Expert Alerts eller til de andre anvendelser,
der er beskrevet i applikationen til håndtering af samtykker, som du finder et link til på
www.myjohndeere.com.

Hvis du er bosiddende i Mexico, og du ikke ønsker, at dine personoplysninger bliver behandlet til
disse sekundære formål, beder vi dig informere os herom personligt eller via en retmæssigt
godkendt juridisk repræsentant. Du finder vores kontaktoplysninger i afsnittet "Kontakt os"
herunder.

Behandling for at sikre overholdelse.  Vi behandler dine personoplysninger i henhold til de
lovgivnings-og tilsynsmæssige krav.

Behandling med udgangspunkt i vores legitime interesse.  Vi kan behandle dine
personoplysninger med udgangspunkt i vores legitime interesse. Det gør vi på følgende måder:
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· For at overvåge, vedligeholde og forbedre vores IT-miljø og applikationerne, som vores
kunder bruger, og som vi bruger til at håndtere vores tjenester.

· Hvis det er nødvendigt, bruger vi dine personoplysninger med det formål at forhindre
eller retsforfølge kriminelle aktiviteter såsom svindel samt for at forfægte eller forsvare
os imod juridiske krav.

· Vi kan eventuelt anvende dine personoplysninger i anonymiseret form med henblik på at
oprette anonymiserede datasæt, som vi bruger til forretningsformål, herunder udvikling
af nye produkter og tjenester.

· For at evaluere din brug af vores tjenester som hjælp til vores udvikling af nye produkter
og tjenester samt for at forbedre vores eksisterende produkter og tjenester.  Vi bruger
ikke personoplysninger til dette formål fra personer, der er bosiddende i EU eller EØS.
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2. DELING AF PERSONOPLYSNINGER

I dette afsnit kan du læse mere om, hvordan vi deler personoplysninger:

· internt hos John Deere,

· med tredjeparter, der hjælper os med at levere vores produkter og tjenester og

· andre tredjeparter.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler dine personoplysninger i henhold til følgende fremgangsmåder og formål:

i. Med Deere & Companys fuldt ejede og kontrollerede datterselskaber, hvor en sådan
videregivelse er nødvendig for at kunne levere vores tjenester til dig eller administrere vores
forretning.

ii.  Med tredjepartstjenesteudbydere (der udfører deres aktiviteter i henhold til vores instruktioner,
som fremgår af en skriftlig aftale med os) for at hjælpe os med at levere oplysninger, produkter
eller tjenester til dig, med at lede og administrere vores forretning eller med at administrere og
forbedre vores produkter og tjenester. Vi deler dine personoplysninger med disse tredjeparter,
så de kan udføre deres tjenester med hensyntagen til relevante kontraktlige begrænsninger og
sikkerhedsforanstaltninger.  Disse tredjeparter inkluderer udbydere af IT-tjenester, der hjælper
med at administrere vores IT- og backoffice-systemer og maskintjenester, herunder internet- og
softwaretjenester: datahosting, datakonvertering og cloud computing-funktioner,
kontoadministration og -sikkerhed, test, fejlretning, fejlrapportering og brugsanalyse, samt
udbydere af mobil telekommunikation.

iii. Med tilsynsmyndigheder for at overholde alle gældende love, bestemmelser og regler samt for
at imødekomme anmodninger fra retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder og andre
statslige organer.

iv. Med John Deere-forhandlere, som du har autoriseret via din Organisation, så de kan yde support
til dig. De kan bruge dine personoplysninger på de måder, der er beskrevet i afsnit 1 "Sådan
bruger vi dine personoplysninger" eller i forbindelse med produkter og tjenester, der supplerer
vores eget sortiment af produkter og tjenester. Disse tjenester kan være underlagt separate vilkår
og betingelser og fortrolighedspolitikker.

v. Vi kan dele personoplysninger i aggregeret, statistisk form, der ikke kan føres tilbage til en
persons identitet, vedrørende trafikmønstre og brug af Kundeorganisationen med vores
partnere, associerede selskaber eller annoncører.
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vi. Hvis vi i fremtiden sælger eller overfører vores forretning eller aktiver helt eller delvist til
tredjemand, kan vi videregive oplysninger til en potentiel eller faktisk tredjepartskøber af vores
forretning eller aktiver.

Hvis du er bosiddende i Mexico, må vi ikke, uden dit forudgående samtykke, videregive dine
personoplysninger til tredjeparter, nationale eller udenlandske, medmindre: (a) det er påkrævet ved lov
eller retskrav, (b) videregivelsen finder sted til holdingselskaber, datterselskaber eller associerede
selskaber under John Deeres fælles kontrol, eller til et moderselskab eller enhver anden virksomhed i
samme koncern som John Deere, der driver deres forretning i henhold til de samme interne processer
og politikker, (c) det er nødvendigt i kraft af en kontrakt med dig, der er udført eller skal udføres af os
eller en tredjepart eller (d) det har til hensigt at beskytte John Deeres eller dennes kunders rettigheder
eller aktiver. Vi har krævet eller kræver, at alle vores entreprenører, underentreprenører og
leverandører accepterer, at de udelukkende vil bruge dine personoplysninger med henblik på at udføre
de aktiviteter, som de er blevet indsamlet til.
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3. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER GLOBALT

I dette afsnit kan du læse mere om:

· Hvordan vi opererer som en global virksomhed og overfører oplysninger internationalt.

· De foranstaltninger, vi har etableret for at beskytte dine personoplysninger.

John Deere opererer på globalt plan. Som følge heraf kan dine personoplysninger blive overført og
opbevaret i lande i hele verden, hvor John Deere har kontorer og autoriserede forhandlere. Disse lande
kan være underlagt andre databeskyttelsesstandarder, herunder EU, USA, Brasilien og andre lande. Når
vi overfører dine personoplysninger til andre lande, beskytter vi disse oplysninger i henhold til
nedenstående beskrivelse i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger eller til den
information, som du modtog på tidspunktet, hvor vi indsamlede oplysningerne.

John Deere træffer passende foranstaltninger for at sikre, at enhver overførsel af personoplysninger er i
overensstemmelse med gældende lovgivning, og at overførsler håndteres med omhu for at beskytte
dine privatlivsrettigheder og -interesser. Vi har etableret og implementeret nogle bindende
virksomhedsregler (BCR), som EU's databeskyttelsesmyndigheder har anerkendt som et sæt regler, der
yder et passende beskyttelsesniveau for de personoplysninger, som vi behandler globalt. Du kan finde et
eksemplar af vores bindende virksomhedsregler på www.deere.com.

Hvis du er bosiddende i Brasilien, implementerer vi passende foranstaltninger for internationale
overførsler til lande, som ifølge den nationale databeskyttelsesmyndigheds vurdering ikke har
et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau såsom standardkontraktklausuler, certificeringer,
adfærdskodekser eller andre retsgyldige mekanismer.  Vores interne politikker og
adfærdskodekser kræver også overholdelse af alle gældende love og bestemmelser om
beskyttelse af personoplysninger.

Hvis vi overfører personoplysninger til en modtager uden for John Deere eller til tredjeparter, der
hjælper med at levere vores produkter og tjenester, etablerer vi kontraktlige forpligtelser med dem med
henblik på at beskytte dine personoplysninger. Nogle af disse sikkerhedsforanstaltninger er anerkendte
certificeringsordninger, f.eks. EU's standardkontraktbestemmelser.

Hvis vi modtager anmodninger om oplysninger fra retshåndhævende myndigheder eller
tilsynsmyndigheder, sørger vi for omhyggeligt at verificere disse anmodninger, før vi videregiver
personoplysninger.

Du har ret til at kontakte os for at få flere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, som vi har
implementeret (herunder en kopi af relevante kontraktlige forpligtelser), for at sikre, at dine
personoplysninger er tilstrækkeligt beskyttede, når disse overføres i henhold til ovenstående.
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4. FLERE OPLYSNINGER OM DIREKTE MARKEDSFØRING

I dette afsnit kan du læse mere om

· Hvordan vi bruger personoplysninger til at holde dig opdateret med vores produkter og
tjenester.

· Hvordan du kan administrere dine markedsføringspræferencer.

· Hvornår og hvordan vi anvender profilering og analyser.

Sådan bruger vi personoplysninger til at holde dig opdateret med vores produkter og tjenester

Vi kan bruge personoplysninger til at informere dig om produkter og tjenester fra John Deere, som vi
mener kunne være interessante for dig. Vi kontakter dig måske via e-mail, post eller telefon eller via en
anden kommunikationskanal, som vi mener, du kunne finde nyttig. Under alle omstændigheder
respekterer vi dine præferencer for, hvordan du ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os.
Hvor det er påkrævet, eksempelvis i EU, sender vi dig ikke markedsføringsmateriale uden dit
forudgående samtykke.

Hvis du har givet os dit samtykke, kan vi dele dine oplysninger med John Deere-forhandlere, så de kan
sende dig markedsføringsmateriale med tilbud på produkter og tjenester, der er tilpasset din aktivitet.

Sådan administrerer du dine markedsføringspræferencer

For at beskytte privatlivets rettigheder og for at sikre at du har kontrol over, hvordan vi håndterer
markedsføring over for dig:

· træffer vi foranstaltninger med henblik på at begrænse vores direkte markedsføring til et
rimeligt og forholdsmæssigt passende niveau og kun sende dig kommunikation, som vi mener
kan være relevant eller af interesse for dig.

· kan du til enhver tid bede os om at stoppe med at sende dig direkte markedsføring. Du kan bede
os om ikke længere at sende markedsføring via e-mail ved at følge afmeldingslinket, som du
finder i alle e-mails med markedsføringsindhold, som vi sender til dig.

· kan du ændre den måde, hvorpå din browser håndterer cookies, der kan blive brugt til at vise
dig online reklame. Det gør du ved at ændre indstillingerne i din browser, som det er forklaret i
vores cookie-politik. Du kan finde vores cookie-politik nederst på vores hjemmeside
(www.deere.com).

Hvornår og hvordan anvender vi profilering og analyser?
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Vi henviser til vores cookie-politik, hvor du kan læse mere om de oplysninger, vi indsamler ved hjælp af
cookies og sporingsteknologier.  Du kan finde vores cookie-politik nederst på vores hjemmeside
(www.deere.com).
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5. SÅDAN BESKYTTER OG OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER

Sikkerhed

Vi har implementeret og opretholder tilstrækkelige tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, -politikker og -procedurer, der er udviklet med det formål at mindske risikoen
for utilsigtet ødelæggelse, tab eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til sådanne oplysninger med
hensyntagen til de pågældende oplysningers karakter. De foranstaltninger, vi træffer, inkluderer
tavshedspligt for vores medarbejdere og tjenesteudbydere samt destruktion eller permanent
anonymisering af personoplysninger, hvis disse ikke længere er nødvendige til de formål, som de
oprindeligt blev indsamlet til. Da oplysningernes sikkerhed til dels afhænger af sikkerheden i den
computer, du anvender til at kommunikere med os, og sikkerheden, du anvender til at beskytte dine
bruger-id og adgangskoder, beder vi dig træffe passende foranstaltninger for at beskytte disse
oplysninger.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer de fleste af dine personoplysninger i computersystemer og databaser, der håndteres af os
eller vores eksterne tjenesteudbydere. Nogle af dine personoplysninger registreres i papirjournaler, som
opbevares sikkert.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det med rimelighed er nødvendigt til de formål, som
de blev indsamlet til, som beskrevet i denne erklæring. Under nogle omstændigheder kan vi opbevare
dine personoplysninger i længere tid, f.eks. hvis vi er forpligtet til at gøre dette i henhold til
lovgivningsmæssige, tilsynsmæssige, skattemæssige eller regnskabsmæssige krav. Under særlige
omstændigheder kan vi opbevare dine personoplysninger i længere tid med henblik på at opretholde en
nøjagtig fortegnelse over dine forretninger med os i tilfælde af klager eller problemstillinger, eller hvis vi
med rimelighed mener, at vi kan forvente et sagsanlæg i forbindelse med dine personoplysninger eller
forretninger.
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6. JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM KAN HJÆLPE DIG MED AT ADMINISTRERE DIT
PRIVATLIV

Med forbehold for visse undtagelser og afhængigt af din placering, og i nogle tilfælde afhængigt af den
behandling, vi foretager, har du visse rettigheder i forhold til dine personoplysninger.

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du ønsker at få adgang til, rette, opdatere eller anmode om sletning
af dine personoplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne, som er angivet i afsnit 8 ("Sådan kontakter
du os") nedenfor.

Endvidere kan du bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger eller, hvis du
er bosiddende i EU, anmode om portabilitet af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis
behandlingen ikke er nødvendig for at overholde kontraktlige eller andre lovmæssige krav.

Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger i
afsnit 8 ("Sådan kontakter du os") nedenfor.

Hvis vi har indsamlet og behandlet dine personoplysninger med dit samtykke, kan du til enhver tid trække
dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, får det ingen indflydelse på lovligheden af den
behandling, som vi har foretaget forud for tilbagetrækningen. Det påvirker heller ikke en behandling af
dine personoplysninger, der er udført med tiltro til andre legitime behandlingsgrundlag end samtykke.

Du har ret til at indgive en klage til den lokale tilsynsmyndighed, hvis du er bekymret for den måde,
hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Selv om du til enhver tid har ret til at kontakte
tilsynsmyndigheden, opfordrer vi dig til at prøve at løse problemstillingen med os først.

Vi besvarer alle henvendelser, som vi modtager fra personer, der ønsker at gøre brug af deres
databeskyttelsesrettigheder i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dine personoplysninger, beder vi dig kontakte os. Du finder vores
kontaktoplysninger i afsnit 8 ("Sådan kontakter du os") nedenfor.

Vi beder dig eventuelt om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet samt af sikkerhedshensyn,
før vi videregiver de efterspurgte personoplysninger til dig. I overensstemmelse med gældende
lovgivning, og hvor dette er tilladt ved lov, forbeholder vi os retten til at opkræve et gebyr, f.eks. hvis din
anmodning er åbenbart ubegrundet eller overdrevet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os. Med forbehold for juridiske og andre acceptable
overvejelser vil vi gøre, hvad vi med rimelighed kan for straks at imødekomme din anmodning eller
informere dig, hvis vi har behov for yderligere oplysninger for at kunne imødekomme anmodningen.

Vi er måske ikke altid i stand til at behandle din anmodning fuldt ud, f.eks. hvis det ville påvirke den
tavshedspligt, som vi har over for andre, eller hvis vi er juridisk berettigede til at behandle anmodningen
anderledes.
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7. OPLYSNINGER OM BØRN

Vores tjenester er ikke rettet mod børn eller teenagere, og vi indsamler ikke bevidst personoplysninger
direkte fra børn under 18 år.Hvis du tror, at vi uberettiget behandler oplysninger med relation til et
barn, beder vi dig kontakte os, så vi kan undersøge og begrænse oplysningerne. Du finder vores
kontaktoplysninger i afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor.
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8. SÅDAN KONTAKTER DU OS

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål:

Hvis du er bosiddende i: Kontaktoplysninger:
USA, Puerto Rico, Indonesien,
Malaysia, Mexico, Sydafrika,
Thailand eller et andet land,
der ikke er anført herunder

John Deere Special Technologies Inc.
Att.: Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
One John Deere Place
Moline, IL 61265, USA

PrivacyManager@JohnDeere.com

For flere oplysninger om privatlivsrettigheder i Californien, se
www.deere.com.

Canada John Deere Canada ULC
Att.: Chief Privacy Officer
295 Hunter Road
P.O. Box 1000
Grimsby, ON L3M 4H5, Canada

+1-1-905-945-9281

PrivacyManager@JohnDeere.com

Australien og New Zealand John Deere Limited (Australien)
Att.: complete Goods Manager 1660170
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132, Australien

Australien: +61-1800-800-981

New Zealand: +64-800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

Argentina Industrias John Deere Argentina, S.A.

Att.: Privacy Manager
John Orsetti 481 (S2152CFA)
Grenadier Baigorria
Province of Santa Fe, Argentina

PrivacyManager@JohnDeere.com

Bolivia, Brasilien, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Rusland,
Zambia.

John Deere Shared Services
Att.: Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
One John Deere Place
Moline, IL 61265, USA

PrivacyManager@JohnDeere.com
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Bahamas, Chile, Costa Rica,
Den Dominikanske Republik,
Guatemala, Haiti, Honduras,
Jamaica, Nicaragua,
Paraguay, Peru, Trinidad &
Tobago, Uruguay

Industrias John Deere, Mexico
Att.: Privacy Manager
Blvd. Diaz Ordaz, Numero 500
Colonia La Leona, Codigo Postal 66210
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexico

PrivacyManager@JohnDeere.com

EU eller Det Europæiske
Økonomiske
Samarbejdsområde (EØS)

Databeskyttelsesansvarlig i EU
John Deere GmbH & Co. KG
Straßburger Allee 3, 67657
Kaiserslautern, Tyskland

R2DataPrivacyManager@JohnDeere.com

Formular til anmodninger vedrørende datasubjektets rettigheder

Hvis du er bosiddende i Mexico

Nedenstående afsnit gælder kun, hvis du er bosiddende i Mexico:

Du kan begrænse brugen eller videregivelsen af dine personoplysninger eller tilbagekalde dit samtykke
til behandling heraf, hvor vi er afhængige af et sådant samtykke til behandling, ved at anmode os herom.
Du finder vores kontaktoplysninger i ovenstående afsnit "Sådan kontakter du os". Anmodningen skal
som minimum indeholde følgende oplysninger:

1. Fulde navn og e-mailadresse eller adresse, så vi kan sende vores svar på din anmodning.

2. Dokumenter, der bekræfter din identitet eller, hvis relevant, dokumenter for din juridiske
repræsentant.

3. En klar beskrivelse af de personoplysninger, som du ønsker at begrænse brugen eller
videregivelsen af.

4. Andre elementer eller dokumenter, der letter lokaliseringen af dine personoplysninger.

Efter behov, kan vi eventuelt bede om yderligere oplysninger.

Du får svar på din anmodning inden for 15 (femten) arbejdsdage og, hvis relevant, bliver resultatet
gennemført inden for maksimalt 20 (tyve) arbejdsdage.


