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JOHN DEEREN ASIAKASORGANISAATIO
TIETOSUOJASELOSTE
: Päivitetty: 01 päivä maaliskuuta 2021

Mikä John Deeren entiteetti hallinnoi organisaatiotasi?

Jos asut jossain
seuraavista maista:

Tiliäsi hallinnoi:

Yhdysvallat, Puerto Rico,
Indonesia, Malesia, Meksiko,
Etelä-Afrikka, Thaimaa tai
jokin maa, jota ei ole lueteltu
alla

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

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

Australia ja Uusi-Seelanti John Deere Limited (Australia)
Attn: complete Goods Manager 1660170
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Argentiina Industrias John Deere Argentiina, S.A.

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

Bolivia, Brasilia, Kolumbia,
Ecuador, Paraguay, Venäjä,
Sambia

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

Bahama, Chile, Costa Rica,
Dominikaaninen tasavalta,
Guatemala, Haiti, Honduras,
Jamaika, Nicaragua,
Paraguay, Peru, Trinidad ja
Tobago, Uruguay

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

Euroopan unioni ja Euroopan
talousalue

John Deere GmbH & Co. KG
Straßburger Allee 3, 67657
Kaiserslautern, Germany
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Yllä identifioitu John Deere -entiteetti (myös ”John Deere”, ”me”) on vastuussa henkilötietojesi
käsittelystä ja ottaa tietosuojatoimet ja vastuun vakavasti. Tässä tietosuojaselosteessa selitämme, miten
keräämme, käytämme ja jaamme henkilötietoja, kun luot, otat yhteyden tai käytät asiakasorganisaation
yritystoimintoja, mukaan lukien:

1. henkilötiedot, joita keräämme, ja milloin ja miksi käytämme niitä

2. miten jaamme henkilötietoja John Deeren sisällä ja palveluntarjoajillemme,
sääntelyviranomaisille ja muille kolmansille osapuolille

3. lisätiedot suoramarkkinoinnista

4. henkilötietojen siirtäminen kansainvälisesti

5. miten suojelemme ja säilytämme henkilötietojasi

6. saatavilla olevat lailliset oikeutesi tietosuojasi hallinnointiin

7. lasten tiedot

8. miten voit ottaa yhteyttä saadaksesi lisää tukea.

Saatamme muokata tätä ilmoitusta aika ajoin pitääksemme sen ajan tasalla laillisten vaatimusten
suhteen sekä sen suhteen, miten yrityksemme toimii. Tarkista nämä sivut tasaisin väliajoin tämän
ilmoituksen viimeisimmän version varalta. Jos teemme huomattavia muutoksia tähän
tietosuojaselosteeseen, pyrimme ilmoittamaan sinulle ilmoituksella joko verkkosivustolla tai
sähköpostitse (”muutosilmoitus”).

Saatat nähdä alustallamme ulkoisia linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Tämä tietosuojaseloste ei
päde, kun käytät kolmansien osapuolten sivustoa.

Tärkeitä tietoja John Deerestä:

Se John Deeren entiteetti, joka on vastuussa henkilötiedoistasi on se entiteetti, joka tukee
organisaatiotanne yllä kuvatusti.

Saat lisätietoja John Deerestä osoitteessa www.deere.com tai ottamalla meihin yhteyttä Miten ottaa
meihin yhteyttä -osan tietojen avulla.
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1. HENKILÖTIEDOT, JOITA KERÄÄMME, JA MILLOIN JA MIKSI KÄYTÄMME NIITÄ

Tässä osiossa on lisätietoja seuraavista aiheista:

· milloin keräämme henkilötietoja

· millaisia henkilötietoja keräämme

· miten käytämme henkilötietoja

· henkilötietojen käytön laillinen peruste

Milloin keräämme tietoja

Jotta voimme tarjota sinulle asiakasorganisaatiopalvelun, voimme käsitellä henkilötietojasi.

Keräämme tietoja sinusta, jos

· käytät tai luot John Deeren asiakasorganisaatiotilin

· tilaat markkinointiviestit tai muuta viestintää meiltä koskien John Deeren asiakasorganisaatiota

· käytät yhdistettyjä palveluitamme, kuten JDLink.

Katso yleinen tietosuojaselosteemme verkkosivustoltamme www.deere.com, jos haluat lisätietoja siitä,
miten käsittelemme henkilötietojasi, kun vierailet verkkosivustollamme.

Henkilötiedot, joita keräämme ja käytämme

Organisaatiosi antaa sinun tallentaa, hallita ja jakaa tietoja toiminnoistasi. Organisaatiosi antaa sinun
myös hallinnoida tilaustasi ja/tai käyttää muita Deeren palveluja, mukaan lukien yhdistetyt palvelut (kuten
JDLink-palvelumme) tai työkalut (kuten toimintokeskus) tai sovellukset (kuten mobiilisovellukset).

Jotta voit käyttää asiakasorganisaatiopalvelua ja siihen liittyviä palveluita, sinun on luotava
asiakasorganisaatiotili rekisteröitymällä John Deeren asiakasorganisaatiosopimuksen vaatimalla ja
velvoittamalla tavalla.

Asiakasorganisaatiotili tarvitsee käyttäjiltä tiettyjä henkilötietoja, jotka on luokiteltu pakollisiksi ja jotka
annat rekisteröintiprosessin aikana. Näitä ovat muun muassa yhteystiedot (ks. alla lista keräämistämme
tiedoista). Et ole velvoitettu toimittamaan näitä tietoja, mutta ilman näitä tietoja et voi käyttää
asiakasorganisaatiotiliä. Voit myös lisätä vapaaehtoisesti tietoja asiakasorganisaatiotilillesi parantaaksesi
käyttäjäkokemusta ja organisaatiopalvelujen ja niihin liittyvien palvelujen käyttökokemusta. Tällaisia
tietoja ovat muun muassa tiedot työstäsi ja toiminnoistasi.

Keräämme seuraavat tiedot, kun luot tai käytät asiakasorganisaatiotiliäsi tai käytät jotain yhdistetyistä
palveluista:
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· käyttäjiin, henkilöstöön ja kumppaneihin, joilla on pääsy tai yhteys tiliisi, liittyvät
perushenkilötiedot (käyttäjien nimet ja kirjautumistiedot)

· tiedot työstäsi ja toiminnastasi, koneistasi, laitteistasi ja lisensseistäsi, jotka ovat yhteydessä
tiliisi

o tiedot, jotka kertovat koneittesi kunnosta, kuten diagnostiikkakoodit ja muut
tehokkuuteen ja toimintoihin liittyvät tiedot, koneiden asetukset, ohjelmisto- ja
laiteohjelmistoversiot, liitteet ja apuvälineet, konetunnit ja käyttöiän aikainen käyttö
sekä koneen sijainti

o tiedot, jotka liittyvät siihen, miten käytät koneitasi – käyttöasetukset, läpisyöttö- ja
anturilukemat

o tiedot töittesi ja toimintojesi määrästä – kenttätehtävät, työalue, koneen reitti, korjattu
sato ja saanti, työtulokset, aarien määrä ja peltojen koko ja tyyppi, käytetyt syötteet,
historialliset tiedot ja raportit

· tekniset tiedot, jotka voivat olla henkilötietoja (selaimesi tyyppi, käyttöjärjestelmä, IP-osoite,
verkkotunnuksen nimi, kuinka monta kertaa käytät organisaatiotiliäsi, aika, jonka käytät
organisaatiotililläsi) ja joita voidaan kerätä evästeiden ja muiden seurantateknologioiden avulla
(kuten läpinäkyvät GIF-tiedostot). Katso evästekäytännöstämme lisätietoja keräämistämme
evästeistä.  Löydät evästekäytäntömme kotisivumme alareunasta (www.deere.com).

Arkaluontoiset henkilötiedot

Emme käsittele arkaluontoisia henkilötietoja tai ”erityisen kategorian henkilötietoja” (tiedot, jotka
liittyvät muun muassa etniseen taustaan, uskonnolliseen vakaumukseen, fyysiseen terveyteen tai
mielenterveyteen, liiton jäsenyyteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, seksielämään, biometrisiin
tunnistetietoihin, geneettisiin tietoihin).

Henkilötietojesi käytön laillinen peruste

Keräämme, käytämme ja jaamme henkilötietojasi vain, kun olemme varmoja, että meillä on
laillinen peruste tehdä niin. Meille antamiasi henkilötietoja käytetään seuraaviin ensisijaisiin ja
tärkeisiin tarkoituksiin:

Käsittely sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.  Käsittelemme henkilötietoja siinä määrin kuin se
on tarpeen täyttääksemme välillämme voimassa olevat sopimukselliset velvoitteet.  Tämä
prosessi koostuu seuraavista toimista:

· henkilötietojesi keräys ja käyttö, jotta voimme luoda ja hallinnoida organisaatiotasi ja
tarjota siihen sisältyvät ja pyydetyt palvelut

· pyytämiesi hyödykkeiden ja palvelujen toimitus
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· kyselyihisi vastaaminen, palautteesi käsittelyä tai organisaatioosi liittyvän tuen
tarjoaminen

· yleisten asiakaspalvelujen tarjoaminen ja datapalveluihimme liittyviin kyselyihisi ja
valituksiisi vastaaminen

· liittyvien palveluiden ja sovellusten saatavuuden ylläpito

· huoltoa, saatavuutta, toimivuutta ja muita organisaatiotasi koskevia asioita koskevien
viestien lähettäminen.

Suostumus.  Käsittelemme henkilötietoja suostumukseesi perustuen. Voit peruuttaa sen koska
tahansa.  Tämä prosessi koostuu seuraavista toimista:

· Jaamme henkilötietojasi valtuutetuille jälleenmyyjillemme, jotta he voivat tukea sinua
sinun ja jälleenmyyjän sopimalla tavalla.

· Jaamme henkilötietojasi valtuutetuille jälleenmyyjillemme, jotta he voivat ottaa yhteyttä
antaakseen sinulle markkinointitietoja Deeren tuotteista ja palveluista.

· Markkinoimme sinulle tuotteitamme ja palveluitamme ja tunnistamme hyödykkeitä ja
palveluja, joiden uskomme kiinnostavan sinua.  Otamme sinuun yhteyttä
markkinointitarkoituksissa vain siinä määrin, missä valtuutat meidät tekemään niin
markkinointiasetuksissasi.

· Jos asut EU:n tai ETA:n alueella, pyydämme myös suostumuksesi ennen kuin käytämme
henkilötietojasi käsittelyyn ja toimittaaksemme Expert Alerts -hälytyksiä tai muihin
tarkoituksiin, jotka on kuvattu Consent Manager -sovelluksessa, johon on linkki
osoitteessa www.myjohndeere.com.

Jos asut Meksikossa ja et halua, että henkilötietojasi käsitellään näitä toissijaisia tarkoituksia
varten, kerro meille siitä itse tai valtuutetun laillisen edustajan kautta ottamalla meihin yhteyttä
alla olevan Ota meihin yhteyttä -osan tietojen mukaisesti.

Käsittely säännösten noudattamisen varmistamiseksi.  Käsittelemme henkilötietojasi laillisten
ja lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan.

Oikeutettuihin etuihimme perustuva käsittely.  Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutettuihin
etuihimme perustuen ja teemme niin seuraavasti:

· Tarkkaillaksemme, ylläpitääksemme ja parantaaksemme IT-ympäristöämme ja
sovelluksiamme, joita asiakkaamme käyttävät ja joita me käytämme hallinnoidaksemme
palveluitamme.
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· Käytämme henkilötietojasi tarvittaessa estääksemme tai syyttääksemme rikollisista
toimista, kuten petoksesta, ja tehdäksemme oikeudellisia vaatimuksia tai
puolustautuaksemme niitä vastaan.

· Saatamme anonymisoida henkilötietojasi luodaksemme tietueita, joita käytämme
yritystoimiin, kuten uusien tuotteiden ja palveluiden kehitykseen.

· arvioidaksemme sitä, miten käytät palveluitamme, auttaaksemme uusien tuotteiden ja
palvelujen kehittämisessä ja parantaaksemme olemassa olevia tuotteita ja palveluita.
Emme käytä EU:n tai ETA:n asukkaiden henkilötietoja tähän tarkoitukseen.
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2. HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN

Tässä osiossa on lisätietoja siitä, miten jaamme henkilötietoja:

· John Deeren sisällä

· sellaisille kolmansille osapuolille, jotka auttavat meitä tarjoamaan tuotteitamme ja
palveluitamme

· muille kolmansille osapuolille.

Kenelle jaamme tietojasi?
Jaamme myös tietojasi jäljempänä kuvatuilla tavoilla ja kuvattuihin tarkoituksiin:

i. Deere & Companyn täysin omistamille ja hallinnoimille tytäryhtiöille, kun tietojen paljastaminen
on tarpeen, jotta voimme tarjota sinulle palveluitamme tai hallinnoida yritystämme

ii.  kolmansille osapuolille (jotka toimivat kirjallisessa sopimuksessa määriteltyjen ohjeidemme
mukaan), jotta voimme tarjota tietoja, tuotteita tai palveluita sinulle, suorittaa ja hallinnoida
yritystämme tai tuotteidemme tai palveluidemme hallinnointiin ja parantamiseen. Jaamme
henkilötietojasi näille kolmansille osapuolille, jotta voimme suorittaa palveluita soveliaiden
sopimuspohjaisten rajoitteiden ja turvatoimien puitteissa.  Näihin kuuluvat IT-palveluntarjoajat,
jotka auttavat meitä hallinnoimaan IT- ja Back Office -järjestelmiä ja konepalveluita, mukaan
lukien Internet- ja ohjelmistopalvelut (dataisännöinti, tiedon konvertointi ja pilvipalvelut, tilin
hallinnointi ja turvallisuus, testaus, virheraportointi ja käyttöanalytiikka) sekä
tietoliikenneviestinnän tarjoajat.

iii. säätelyviranomaisille kaikkien soveltuvien lakien, säädösten ja sääntöjen noudattamiseksi,
viranomaisten, säätelyviranomaisten ja muiden valtion virastojen pyyntöjen täyttämiseksi.

iv. Luvallasi organisaatiosi valtuutetuille John Deere -jälleenmyyjille, jotta he voivat tukea sinua. Ne
voivat käyttää henkilötietojasi osan 1 Miten käytämme henkilötietojasi -kohdan mukaisesti tai
liittyen tuotteisiin tai palveluihin, jotka täydentävät omaa tuote- ja palveluvalikoimaamme. Nämä
palvelut saattavat olla erillisten käyttöehtojen ja tietosuojakäytäntöjen alaisia.

v. saatamme jakaa kumppaneillemme, tytäryhtiöillemme tai mainostajillemme tietoja, jotka eivät
ole henkilötietoja ja jotka ovat koostettuja ja tilastomuodossa, liittyen liikennemalleihin ja
asiakasorganisaatioon.

vi. Jos tulevaisuudessa myymme tai siirrämme koko yrityksemme tai osan yrityksestämme tai sen
omaisuudesta mahdolliselle tai toteutuneelle kolmannelle osapuolelle, joka on ostamassa
yritystämme tai omaisuuttamme, saatamme jakaa heille tietoja.
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Jos asut Meksikossa, emme paljasta tietojasi kolmansille osapuolille, olivat ne kotimaisia tai ulkomaisia,
ilman suostumustasi paitsi jos: (a) laki tai oikeus vaatii sitä, (b) se tehdään holding-yhtiöille, tytäryhtiöille
tai kumppaneille, jotka ovat John Deeren hallinnassa tai emoyhtiölle tai mille tahansa yhtiölle, joka on
samaa yhtymää kuin John Deere ja toimii samojen sisäisten prosessien ja sääntöjen mukaan, (c) se on
tarpeen sinun ja meidän tai kolmannen osapuolen välillä suoritettavan sopimuksen mukaan tai (d) se
tehdään John Deeren tai sen asiakkaiden oikeuksien tai omaisuuden suojelemiseksi. Olemme
velvoittaneet tai velvoitamme hankkijoitamme, alihankkijoitamme ja palveluntarjoajiamme
hyväksymään sen, että he käyttävät henkilötietojasi ainoastaan niihin toimiin, joihin ne hankittiin.
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3. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN KANSAINVÄLISESTI

Tässä osiossa on lisätietoja seuraavista aiheista:

· miten toimimme kansainvälisenä yrityksenä ja siirrämme tietoja kansainvälisesti

· järjestelyt, joita meillä on henkilötietojesi suojelemiseksi.

John Deere toimii maailmanlaajuisesti. Sen mukaisesti henkilötietojasi voidaan siirtää muihin maihin ja
säilyttää niissä, mukaan lukien EU, Yhdysvallat, Brasilia ja muut maat, joissa John Deerellä on toimitiloja
ja valtuutettuja jälleenmyyjiä, jotka ovat eri tietosuojastandardien alaisia. Kun siirrämme henkilötietojasi
toisiin maihin, suojelemme niitä tässä tietosuojalausunnossa edempänä kuvatuilla tavoilla tai
tiedonkeruun hetkellä kuvatulla tavalla.

John Deere ryhtyy tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että henkilötietojen siirto tapahtuu sovellettavan
lainsäädännön mukaisesti ja harkitusti, jotta voimme turvata yksityisyyttä koskevat oikeutesi. Olemme
luoneet ja ottaneet käyttöön sitovat yrityssäännöt (Binding Corporate Rules, BCR), joiden EU:n
tietosuojaviranomaiset ovat todenneet antavan tarpeelliset turvatason kansainvälisesti
käsittelemillemme henkilötiedoille. Kopio sitovista yrityssäännöistä on saatavilla osoitteessa
www.deere.com.

Jos asut Brasiliassa ja kyseessä on kansainvälinen siirto sellaiseen maahan, jota kansallinen
tietosuojaviranomainen ei pidä hyväksyttävänä, otamme käyttöön soveliaat toimet, kuten
mallisopimuslausekkeet, sertifioinnit, toimintakäytännöt tai jonkin muun hyväksyttävän
toimenpiteen.  Sisäiset sääntömme ja toimintakäytäntömme vaativat kaikkien sovellettavien
tietosuojalakien ja säädösten noudattamista.

Kun siirrämme henkilötietojasi John Deeren ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille, jotka auttavat
tarjoamaan tuotteitamme ja palvelujamme, hankimme heiltä sopimuksen muodossa sitoumuksen
suojella henkilötietojasi. Osa näistä varotoimista on hyvin tunnettuja sertifikaatioita, kuten EU:n
mallisopimuslausekkeet.

Kun saamme tietopyyntöjä viranomaisilta ja säätelyviranomaisilta, arvioimme nämä pyynnöt harkiten
ennen kuin mitään henkilötietoja paljastetaan.

Sinulla on oikeus ottaa meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja käytössä olevista turvatoimista (mukaan
lukien kopio sopimuksellisista sitoumuksista), jotta voit varmistua henkilötietojesi riittävästä
suojauksesta, kun niitä siirretään aikaisemmin mainituilla tavoilla.
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4. LISÄTIEDOT SUORAMARKKINOINNISTA

Tässä osiossa on lisätietoja seuraavista aiheista:

· miten käytämme henkilökohtaisia tietojasi pitääksemme sinut ajan tasalla tuotteistamme ja
palveluistamme.

· miten voit hallinnoida omia markkinointiasetuksiasi

· milloin ja miten profiloimme ja suoritamme analytiikkaa

Miten käytämme henkilökohtaisia tietojasi pitääksemme sinut ajan tasalla tuotteistamme ja
palveluistamme

Saatamme käyttää henkilötietojasi kertoaksemme sinulle John Deeren tuotteista ja palveluista, joiden
uskomme kiinnostavan sinua. Saatamme ottaa yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai muiden
yhteydenottokanavien kautta, joiden arvelemme olevan sinulle avuksi. Kunnioitamme kaikissa
tapauksissa valintojasi koskien sitä, miten haluat meidän hallinnoivan sinulle tehtävää markkinointia.
Kun niin vaaditaan, eli esimerkiksi EU:n alueella, emme lähetä sinulle markkinointia ilman aikaisempaa
suostumustasi.

Jos olet antanut suostumuksesi, voimme jakaa tietojasi John Deeren jälleenmyyjille, jotta he voivat
markkinoida tuotteita ja palveluita sinulle toimintojesi perusteella kohdennetuilla tarjouksilla.

Miten voit hallinnoida omia markkinointiasetuksiasi

Suojellaksemme tietosuojaoikeuksiasi ja varmistaaksemme, että sinä voit hallita sitä, miten
markkinoimme sinulle:

· rajoitamme suoramarkkinoinnin kohtuulliselle tasolle ja lähetämme sinulle vain viestejä, joiden
uskomme kiinnostavan tai olevan sinulle olennaisia

· voit pyytää meitä lopettamaan suoramarkkinoinnin milloin vain – voit pyytää meitä lopettamaan
sähköpostiviestit seuraamalla tilauksen lopettamislinkkiä, jonka löydät kaikista sinulle
lähetetyistä sähköpostimarkkinointiviesteistä

· voit vaikuttaa siihen, miten selaimesi käsittelee evästeitä, joita saatetaan käyttää
verkkomarkkinointiin. Seuraa selaimesi asetuksia kotisivun alareunasta löytyvässä
evästekäytännössä selitetyllä tavalla (www.deere.com).

Milloin ja miten profiloimme ja suoritamme analytiikkaa
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Katso lisätietoja evästekäytännöstämme siitä, mitä tietoja keräämme evästeiden ja
seurantateknologioiden avulla.  Löydät evästekäytäntömme kotisivumme alareunasta
(www.deere.com).
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5. MITEN SUOJELEMME JA SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI

Tietoturva

Olemme ottaneet käyttöön ja ylläpidämme soveliaita teknisiä ja organisatorisia turvatoimia, käytäntöjä ja
toimenpiteitä, jotka on suunniteltu vähentämään vahingossa tapahtuvaa tietojen tuhoutumista tai
menetystä tai luvatonta paljastumista tai käsiksi pääsyä sellaisiin tietoihin, jotka ovat tarvittuun tietoon
nähden soveliaita. Käyttämämme toimenpiteet sisältävät muun muassa henkilöstöllemme ja
palveluntarjoajillemme osoitetut salassapitovaatimukset ja henkilötietojen pysyvän anonymisoinnin ja
tuhoamisen, kun tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon niitä kerättiin. Koska tietoturva riippuu
osittain siitä koneesta, jolla viestit kanssamme ja niistä turvatoimista, joita käytät turvaamaan
käyttäjätunnukset ja salasanat, otathan käyttöön soveliaat toimet näiden tietojen suojaamiseksi.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Tallennamme suurimman osan sinua koskevista tiedoista tietokonejärjestelmiin ja tietokantoihin, jotka
ovat meidän tai ulkoisten palveluntarjoajien operoimia. Osa sinua koskevista tiedoista tallennetaan
paperikansioihin, joita säilytämme turvallisesti.

Tallennamme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen sen tarkoituksen kannalta, jota varten ne on
kerätty, kuten tässä selosteessa on selitetty. Joissain tapauksissa saatamme säilyttää henkilötietojasi
pitkiä aikoja, kuten silloin, kun laki, säädökset, verotus- tai kirjanpitovaatimukset velvoittavat meidät
siihen. Tietyissä tilanteissa saatamme säilyttää henkilötietojasi pidempään, jotta meillä on selkeä kuva
toimistasi kanssamme mahdollisten valitusten ja vaatimusten varalta tai jos uskomme kohtuudella, että
henkilökohtaisiin tietoihisi tai toimiisi liittyy oikeudenkäynnin mahdollisuus.
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6. SAATAVILLA OLEVAT LAILLISET OIKEUTESI TIETOSUOJASI HALLINNOINTIIN

Sinulla on tiettyjä oikeuksia mitä tulee henkilötietoihisi, mutta niihin vaikuttavat tietyt poikkeukset ja ne
perustuvat sijaintiisi sekä joissain tapauksissa siihen, millä tavalla me käsittelemme niitä.

Jos haluat päästä käsiksi, korjata, päivittää tai pyytää henkilötietojesi poistamista, voit tehdä sen
ottamalla meihin yhteyttä edempänä osassa 8 (Miten ottaa meihin yhteyttä) kerrottujen tietojen avulla.

Lisäksi voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tai jos asut EU:n alueella voit
pyytää tietojesi siirrettävyyttä.

Voit esittää myös vastalauseen koskien sitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, kun käsittely
ei ole tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai laki ei sitä vaadi.

Voit käyttää näitä oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä edempänä osassa 8 (Miten ottaa
meihin yhteyttä) kerrottujen tietojen avulla.

Jos olemme keränneet ja käsitelleet henkilötietojasi suostumuksellasi, voit peruuttaa suostumuksesi
milloin tahansa. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutustasi suorittamiemme
käsittelyjen laillisuuteen eikä se vaikuta henkilötietojesi prosessointiin, joka tehdään muuhun kuin
suostumukseen perustuvin laillisin perustein.

Sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle valvontaviranomaiselle, jos olet huolissasi siitä, miten
käsittelemme henkilötietojasi. Pyydämme, että yrität ensin ratkaista asian kanssamme, mutta sinulla on
oikeus ottaa valvontaviranomaiseesi milloin tahansa.

Vastaamme kaikkiin pyyntöihin, jotka saamme yksilöiltä, jotka haluavat käyttää tietosuojaoikeuksiaan
soveltuvien tietosuojalakien puitteissa.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötiedoistasi, ota meihin yhteyttä edempänä osassa 8 (Miten ottaa meihin
yhteyttä) kerrottujen tietojen avulla.

Voimme pyytää lisätietoja varmistaaksemme henkilöllisyytesi ja turvallisuussyistä ennen kuin
paljastamme sinulle pyydetyt henkilötiedot. Sovellettavan lain mukaisesti varaamme oikeuden laskuttaa
maksun, kun laki sen sallii, esimerkiksi jos pyyntösi on selvästi perusteeton tai liiallinen.

Voit käyttää näitä oikeuksia ottamalla yhteyttä meihin. Laillisten ja muiden sallittujen harkintojen
mukaisesti näemme kohtuullisissa määrin vaivaa kunnioittaaksemme kaikkia pyyntöjäsi välittömästi tai
ilmoittaaksemme, jos tarvitsemme lisätietoa pyyntösi toteuttamiseksi.

Emme aina kykene täysin vastaamaan pyyntöösi, esimerkiksi silloin, kun se vaikuttaisi meidän
salassapitovelvollisuuteemme muita kohtaan tai jos laki velvoittaa meitä käsittelemään pyynnön muilla
tavoin.
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7. LASTEN TIEDOT

Palveluitamme ei ole tarkoitettu lapsille tai nuorille, emmekä tietoisesti kerää henkilötietoja alle suoraan
18-vuotiailta lapsilta.Jos uskot, että käsittelemme lasta koskevia tietoja sopimattomasti, ota meihin
yhteyttä edempänä olevan Miten ottaa meihin yhteyttä -osassa annettujen tietojen avulla, jotta voimme
tutkia asiaa ja rajoittaa tietoja.



15

8. MITEN OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on jotain kysyttävää:

Jos asut jossain
seuraavista maista:

Yhteystiedot:

Yhdysvallat, Puerto Rico,
Indonesia, Malesia, Meksiko,
Etelä-Afrikka, Thaimaa tai jokin
maa, jota ei ole lueteltu alla

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

PrivacyManager@JohnDeere.com

Lisätietoja Kalifornian asukkaiden yksityisyyttä koskevista
oikeuksista on osoitteessa www.deere.com.

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

1-905-945-9281

PrivacyManager@JohnDeere.com

Australia ja Uusi-Seelanti John Deere Limited (Australia)
Attn: complete Goods Manager 1660170
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Australia: 1800-800-981

Uusi-Seelanti: 0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

Argentiina Industrias John Deere Argentiina, S.A.

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

PrivacyManager@JohnDeere.com

Bolivia, Brasilia, Kolumbia,
Ecuador, Paraguay, Venäjä,
Sambia.

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

PrivacyManager@JohnDeere.com
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Bahama, Chile, Costa Rica,
Dominikaaninen tasavalta,
Guatemala, Haiti, Honduras,
Jamaika, Nicaragua,
Paraguay, Peru, Trinidad ja
Tobago, Uruguay

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

PrivacyManager@JohnDeere.com

Euroopan unioni ja Euroopan
talousalue

Data Privacy Officer EU
John Deere GmbH & Co. KG
Straßburger Allee 3, 67657
Kaiserslautern, Germany

R2DataPrivacyManager@JohnDeere.com

Rekisteröidyn henkilön oikeuksien hakemuslomake

Jos asut Meksikossa

Seuraava osa koskee sinua vain, jos olet Meksikon asukas:

Voit rajoittaa henkilötietojesi käyttöä tai paljastamista tai (silloin, kun käsittelymme perustuu
suostumukseen) perua suostumuksesi käsittelyyn siitä alkaen ottamalla yhteyttä käyttämällä Ota meihin
yhteyttä -osassa annetuilla tiedoilla. Yhteydenoton on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

1. täydellinen nimi, sähköpostiosoite, osoite, jotta voimme vastata pyyntöösi

2. asiakirjat, jotka todistavat henkilöllisyytesi ja tarvittaessa laillisen edustajasi henkilöllisyyden

3. selkeä kuvaus henkilötiedoistasi liittyen siihen, minkä käyttöä tai paljastamista haluat rajoittaa

4. kaikki muut elementit tai asiakirjat, jotka helpottavat henkilötietojesi hakua.

Tarvittaessa saatamme pyytää lisätietoja.

Sinulle ilmoitetaan pyyntöäsi koskevasta vastauksesta 15 (viidentoista) arkipäivän sisällä, ja soveltuvasti
se otetaan käyttöön viimeistään 20 (kahdenkymmenen) arkipäivän sisällä.]


