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„JOHN DEERE“ KLIENTO ORGANIZACIJOS
PRIVATUMO PRANEŠIMAS
Atnaujinta: 2021 m. kovo 01 d.
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Pirmiau nurodytas John Deere subjektas (toliau – „John Deere“, „mes“, „mus“) atsako už jūsų asmens
duomenų tvarkymą ir rimtai vertina duomenų apsaugos ir privatumo atsakomybę. Šiame privatumo
pranešime paaiškinama, kaip mes renkame, naudojame asmens duomenis ir dalijamės asmens
duomenimis jums kuriant, naudojantis prieiga ir naudojantis savo Kliento organizacijos komercine veikla,
įskaitant tokią informaciją:

1. Kokius asmens duomenis renkame ir kada ir kodėl mes juos naudojame.

2. Kaip mes dalijamės asmens duomenimis su „John Deere“ ir mūsų paslaugų teikėjais, reguliavimo
institucijomis ir kitomis trečiosiomis šalimis.

3. Išsamesnis paaiškinimas apie tiesioginę rinkodarą.

4. Asmens duomenų perdavimas visame pasaulyje.

5. Kaip mes saugome ir kaupiame asmens duomenis.

6. Jūsų teisės aktuose numatytos teisės padėti valdyti jūsų privatumą.

7. Vaikų duomenys.

8. Kaip galite su mumis susisiekti, jei jums reikia daugiau pagalbos.

Kartkartėmis galime pakeisti šį pranešimą tam, kad atnaujintume jį pagal teisės aktų reikalavimus ir
atsižvelgę į tai, kaip mes vykdome savo veiklą. Reguliariai patikrinkite šiuos puslapius tam, kad
susipažintumėte su naujausia šio pranešimo redakcija. Esant reikšmingam privatumo pranešimui,
paskelbsime jį savo svetainėje arba išsiųsime el. paštu (Pranešimas apie pakeitimą).

Mūsų platformoje galite rasti išorinių nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šis privatumo pranešimas
netaikomas jums naudojantis trečiosios šalies svetaine.

Svarbi informacija apie „John Deere“:

Už jūsų asmens duomenis atsakingas „John Deere“ subjektas yra subjektas, kuris padeda jūsų
Organizacijai taip, kaip nurodyta pirmiau.

Daugiau informacijos apie „John Deere“ galite rasti svetainėje www.deere.com arba susisiekti su
mumis pagal dalyje „Kaip su mumis susisiekti“ pateiktą informaciją.
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1. KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KADA IR KODĖL JUOS NAUDOJAME

Šiame punkte galite rasti daugiau informacijos apie

· tai, kada mes renkame asmens duomenis;

· asmens duomenų, kuriuos renkame, rūšis;

· kaip naudojame asmens duomenis; ir

· teisinį asmens duomenų naudojimo pagrindą.

Kada mes renkame informaciją

Tam, kad galėtume teikti jums Kliento organizacijos paslaugą, galime tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Renkame jūsų duomenis, jei jūs:

· sukuriate „John Deere“ Kliento organizacijos paskyrą ir naudojatės ja;

· užsiprenumeruojate iš mūsų rinkodaros ir kitų pranešimų apie savo „John Deere“ Kliento
organizaciją;

· naudojatės mūsų susijusiomis paslaugomis, pavyzdžiui, „JDLink“.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis jums lankantis
mūsų svetainėje, žr. mūsų bendrąjį Pareiškimą apie privatumą mūsų svetainėje www.deere.com.

Kokius asmens duomenis renkame ir naudojame

Jūsų Organizacija leidžia jums saugoti, valdyti ir dalytis informacija apie jūsų veiklą. Taip pat jūsų
Organizacija leidžia jums valdyti savo prenumeratą ir (arba) naudotis kitomis „Deere“ paslaugomis,
įskaitant susijusias paslaugas (pavyzdžiui, mūsų „JDLink“ paslaugas) arba priemones (pavyzdžiui, Operacijų
centras) ir taikomąsias programas (pavyzdžiui, mūsų mobiliąsias taikomąsias programas).

Tam, kad galėtumėte naudotis Kliento organizacijos paslauga ir susijusiomis paslaugomis, turėsite
sukurti Kliento organizacijos paskyrą užsiregistruodami pagal „John Deere“ Kliento organizacijos sutartį ir
sudarydami „John Deere“ Kliento organizacijos sutartį.

Kliento organizacijos paskyroje turi būti pateikti tam tikri naudotojų asmens duomenys, kurie nurodomi
kaip privalomi ir kuriuos pateikiate registruodamiesi, pavyzdžiui, kontaktiniai duomenys (žr.
informacijos, kurią renkame, sąrašą toliau). Neprivalote pateikti šios informacijos, bet be šių duomenų
negalėsite naudotis Kliento organizacijos paskyra. Be to, galite savo noru įtraukti papildomą informaciją į
savo Kliento organizacijos paskyrą, pavyzdžiui, informaciją apie savo darbą ir veiklą, tam, kad galėtumėte
pagerinti savo kaip naudotojo patirtį ir naudotis Organizacijos bei susijusiomis paslaugomis.
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Jums kuriant savo Kliento organizacijos paskyrą arba naudojantis viena iš susijusių paslaugų renkame
tokią informaciją:

· pagrindinius identifikacinius duomenis, susijusius su naudotojais, darbuotojais ir partneriais,
kurie turi prieigą prie jūsų paskyros arba prisijungimo prie jūsų paskyros duomenis (naudotojų
vardai, pavardės ir prisijungimo duomenys);

· informaciją apie jūsų darbą ir veiklą, mašinas, įrenginius ir licencijas, susijusias su jūsų paskyra:

o duomenis, įskaitant informaciją apie jūsų mašinų būklę, t. y. diagnostinius kodus ir kitus
duomenis, susijusius su veiksmingumu ir funkcijomis; mašinų nuostatas; programinės
įrangos ir įmontuotosios programinės įrangos versijas; papildomus įtaisus ir įrenginius;
mašinos valandas ir naudingumo laikotarpį; bei mašinos vietą;

o informaciją apie tai, kaip naudojatės savo mašinomis, t. y. darbo parametrai, pralaida ir
jutiklių rodmenys;

o informaciją apie jūsų darbą ir veiklą, t. y. informaciją apie lauko užduotį; darbo sritį;
mašinos maršrutą, nuimtą derlių ir informaciją apie derlių; darbo vietų rezultatus; akrų
skaičių bei laukų dydį ir rūšį; naudotas medžiagas bei istoriją informaciją ir ataskaitas.

· techninę informaciją, kuri taip pat gali būti laikoma asmens duomenimis (jūsų naršyklės rūšis,
operacinė sistema, IP adresas, domeno pavadinimas, kiek kartų, kokiu laiku ir kiek naudojotės
savo Organizacijos paskyra), gali būti renkama naudojantis slapukais ir kitomis sekimo
technologijomis (pavyzdžiui, atvirieji GIF failai). Norėdami gauti daugiau informacijos apie
slapukus, kuriuos renkame, žr. mūsų slapukų politiką.  Mūsų slapukų politiką galite rasti mūsų
pagrindinio puslapio (www.deere.com) apačioje.

Slapti asmens duomenys

Netvarkome jokios slaptos informacijos arba specialių kategorijų asmens duomenų (informacija, susijusi
su tokiais klausimais kaip rasinė ar etninė kilmė, religiniai įsitikinimai, fizinė ar psichinė sveikata, narystė
profesinėse sąjungose, lytinė orientacija, informacija apie lytinį gyvenimą, biometriniai duomenys,
naudojami asmens tapatybei nustatyti, genetiniai duomenys).

Teisinis jūsų asmens duomenų naudojimo pagrindas

Rinksime, naudosime jūsų asmens duomenis ir dalysimės jūsų asmens duomenimis tik jei būsime
įsitikinę, kad turime tinkamą teisinį pagrindą tai daryti. Asmens duomenys, kuriuos mums
pateikėte, bus tvarkomi šiais pagrindiniais ir būtinais tikslais:

Duomenų tvarkymas tam, kad būtų įvykdyti sutartiniai reikalavimai.  Tvarkome asmens
duomenis, kai būtina tam, kad įvykdytume savo sutartinius įsipareigojimus jums.  Šis duomenų
tvarkymas apima:
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· Jūsų asmens duomenų rinkimą ir naudojimą tam, kad būtų sukurta ir valdoma jūsų
Organizacija ir būtų teikiamos nurodytos ir prašomos suteikti paslaugos.

· Prašomų prekių pristatymą ir paslaugų teikimą.

· Atsakymą į jūsų susijusius paklausimus, jūsų grįžtamosios informacijos tvarkymą ir su jūsų
Organizacija susijusios pagalbos teikimą.

· Bendrųjų kliento paslaugų teikimą ir atsakymą į jūsų paklausimus bei skundus dėl mūsų
duomenų paslaugų.

· Jūsų prieigos prie susijusių paslaugų ir taikomųjų programų užtikrinimą.

· Pranešimų apie paslaugas, susijusių su tvarkymu, prieinamumu, funkcinėmis galimybėmis
ir kitais su jūsų Organizacija susijusiais klausimais, siuntimą.

Sutikimas.  Tvarkome asmens duomenis jūsų sutikimo, kurį galite bet kada atšaukti, pagrindu.
Šis duomenų tvarkymas apima:

· Dalijimąsi jūsų asmens duomenimis su mūsų įgaliotais tarpininkais tam, kad jie galėtų
jums padėti taip, kaip susitarsite su savo tarpininku.

· Dalijimąsi savo asmens duomenimis su mūsų įgaliotais tarpininkais tam, kad jie galėtų su
jumis susisiekti rinkodaros informacijos apie „Deere“ produktus ir paslaugas perdavimo
tikslais.

· Rinkodaros informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas pateikimą jums ir kitokį prekių
ir paslaugų, kurios, mūsų nuomone, gali jus dominti, identifikavimą.  Susisieksime su Jumis
rinkodaros tikslais tik jei duosite leidimą išreikšdami savo pageidavimus dėl rinkodaros
pranešimų.

· Jei esate ES arba EEE gyventojas, taip pat gauname jūsų sutikimą prieš naudodami jūsų
asmens duomenis Ekspertų įspėjimų tvarkymo ir įteikimo tikslais arba kitais tikslais,
nurodytais Sutikimo valdytojo taikomojoje programoje, į kurią pateikiama nuoroda
svetainėje www.myjohndeere.com.

Jei esate Meksikos gyventojas, jei nepageidaujate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiais
antriniais tikslais, informuokite asmeniškai arba per tinkamai įgaliotą teisinį atstovą susisiekę su
mumis punkte „Susisiekite su mumis“ nurodytais duomenimis.

Duomenų tvarkymas reikalavimų laikymosi užtikrinimo tikslais.  Tvarkysime jūsų asmens
duomenis taip, kaip reikalaujama pagal taikytinų įstatymų ar norminių teisės aktų reikalavimus.

Duomenų tvarkymas mūsų teisėto intereso pagrindu.  Galime tvarkyti jūsų asmens duomenis
savo teisėto intereso pagrindu ir tai darome šiais tikslais:
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· Mūsų IT aplinkos ir taikomųjų programų, kuriomis naudojasi mūsų klientai ir kuriomis mes
naudojamės savo paslaugoms valdyti, kontrolė, techninė priežiūra ir tobulinimas.

· Esant būtinybei, naudosime jūsų asmens duomenis tam, kad užkirstume kelią
nusikalstamai veiklai arba patrauktume baudžiamojon atsakomybėn už nusikalstamą
veiklą, pavyzdžiui, sukčiavimą, ir tam, kad apgintume nuo ieškinių.

· Galime padaryti jūsų asmens duomenis anonimiškais tam, kad sukurtume anoniminių
duomenų rinkinius, kuriuos naudojame savo verslo tikslais, įskaitant naujų produktų ir
paslaugų kūrimą.

· Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis vertinimas, padedantis mums kurti naujus produktus
ir paslaugas bei tobulinti esamus produktus ir paslaugas.  Netvarkome ES ar EEE gyventojų
asmens duomenų šiuo tikslu.
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2. DALIJIMASIS ASMENS DUOMENIMIS

Šioje dalyje galite daugiau sužinoti apie tai, kaip mes dalijamės asmens duomenimis:

· bendrovės „John Deere“ viduje;

· su trečiosiomis šalimis, kurios padeda mums teikti mūsų produktus ir paslaugas; ir

· su kitomis trečiosiomis šalimis.

Su kuo dalijamės jūsų informacija?
Dalijamės jūsų informacija toliau aprašytais būdais ir tikslais:

i. su „Deere & Company“ visiškai priklausančiomis ir kontroliuojamomis patronuojamosiomis
įmonėmis, kai tokią informaciją būtina atskleisti tam, kad galėtume teikti jums savo paslaugas
arba valdyti savo verslą;

ii.  su trečiosiomis šalimis paslaugų teikėjomis (kurios veiks pagal mūsų nurodymus, nurodytus
rašytinėse sutartyse, sudarytose su mumis), padedančiomis mums teikti informaciją, produktus
ar paslaugas jums, vykdyti ir valdyti savo verslą arba valdyti ir tobulinti savo produktus ar
paslaugas. Dalijamės jūsų asmens duomenimis su šiomis trečiosiomis šalimis tam, kad galėtume
teikti paslaugas pagal tam tikrus sutartinius apribojimus ir saugumo priemones.  Šios trečiosios
šalys apima IT paslaugų teikėjus, kurie padeda valdyti mūsų IT ir operacines sistemas bei mašinų
paslaugas, įskaitant interneto ir programinės įrangos paslaugas, t. y. duomenų priegloba,
duomenų konvertavimas ir duomenų kompiuterija, paskyrų valdymas ir saugumas, bandymai,
programinių klaidų taisymas, pranešimas apie klaidas ir naudojimo analizė bei mobiliųjų
telekomunikacijų paslaugų teikėjus.

iii. su reguliavimo institucijomis tam, kad būtų įvykdyti visų taikytinų įstatymų, norminių teisės aktų
ir taisyklių reikalavimai bei teisėsaugos, reguliavimo ir kitų valdžios institucijų prašymai.

iv. Jūsų nuožiūra su „John Deere“ tarpininkais, kuriuos įgalioja jūsų Organizacija, tam, kad jie galėtų
jums padėti. Jie gali naudoti jūsų asmens duomenis 1 punkto dalyje „Kaip naudojame jūsų asmens
duomenis“ nurodytais būdais arba dėl produktų ir paslaugų, kurios papildo mūsų produktų ir
paslaugų asortimentą. Šioms paslaugoms gali būti taikomos atskiros sąlygos ir privatumo
politikos.

v. galime dalytis neasmeniniais duomenimis, susijusiais su eismo schemomis ir Kliento organizacijos
naudojimu, suvestine, statistine forma su savo partneriais, patronuojamosiomis įmonėmis ar
reklamuotojais.
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vi. Jei ateityje parduosime arba perleisime dalį savo verslo ar turto arba visą savo verslą ar turtą
trečiajai šaliai, galėsime atskleisti informaciją potencialiam ar faktiniam mūsų verslo ar turto
pirkėjui (trečiajai šaliai).

Jei gyvenate Meksikoje, be jūsų išankstinio sutikimo, neatskleisime jūsų asmens duomenų šalies ar
užsienio trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai: a) to reikalaujama pagal teisės aktus arba teismo
nutartis, b) informacija atskleidžiama „John Deere“ kontroliuojančiosioms įmonėms, bendrai
kontroliuojamoms kontroliuojamosioms įmonėms ar filialams arba patronuojančiajai bendrovei ar bet
kuriai bendrovei, priklausančiai tai pačiai grupei kaip ir „John Deere“, kurios veikia pagal tas pačias
vidaus tvarkas ir politikas, c) tai būtina pagal sutartis, kurias mes ar trečioji šalis sudaro arba sudarys su
jumis; arba d) kai tai būtina tam, kad būtų apgintos „John Deere“ ar jos klientų teisės ar turtas.
Reikalaujame ir reikalausime, kad mūsų rangovai, subrangovai ir paslaugų teikėjai sutiktų naudoti jūsų
asmens duomenis tik veiklai, dėl kurios jie buvo pateikti, vykdyti.
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3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS VISAME PASAULYJE

Šiame punkte galite rasti daugiau informacijos apie:

· tai, kaip mes veikiame kaip tarptautinė komercinė įmonė ir perduodame duomenis
tarptautiniu mastu;

· sudarytus susitarimus, pagal kuriuos apsaugome jūsų duomenis.

„John Deere“ veikia tarptautiniu mastu. Taigi, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami ir saugomi
visose pasaulio šalyse, įskaitant ES, Jungtines Amerikos Valstijas, Braziliją ir kitas šalis, kuriose „John
Deere“ turi biurus arba įgaliotuosius tarpininkus, kuriose taikomi skirtingi duomenų apsaugos standartai.
Perduodami jūsų asmens duomenis į kitas šalis apsaugosime tą informaciją taip, kaip toliau aprašyta
šiame Privatumo pranešime, arba taip, kaip jums nurodoma duomenų rinkimo metu.

„John Deere“ imsis atitinkamų priemonių tam, kad užtikrintų, jog asmens duomenys bus perduoti pagal
taikytinus teisės aktus ir jūsų teisės į privatumą ir interesai bus rūpestingai valdomi. Nustatėme ir
įgyvendiname Privalomas bendrovės taisykles (PBT), kurias pripažino ES duomenų apsaugos institucijos,
nes jos užtikrina tinkamą asmens duomenų, kuriuos tvarkome tarptautiniu mastu, apsaugos lygį. Mūsų
PBT kopija prieinama svetainėje www.deere.com.

Jei gyvenate Brazilijoje ir duomenys tarptautiniu mastu perduodami į šalis, kurių Nacionalinė
duomenų apsaugos institucija nelaiko tinkamomis, bus įgyvendinamos atitinkamos priemonės,
pavyzdžiui, taikomos standartinės sutarčių sąlygos, sertifikatai, etikos kodeksai ir kiti galiojantys
mechanizmai.  Pagal mūsų vidaus politikas ir etikos kodeksus, būtina laikytis visų taikytinų
privatumo įstatymų ir norminių teisės aktų.

Kai perduodame jūsų asmens duomenis už „John Deere“ ribų arba trečiosioms šalims, padedančioms
teikti mūsų produktus ir paslaugas, gauname iš jų sutartinius įsipareigojimus tam, kad apsaugotume jūsų
asmens duomenis. Kai kurios garantijos yra pripažintos sutartinės schemos, pavyzdžiui, ES standartinės
sutartinės sąlygos.

Kai gauname teisėsaugos ar reguliavimo institucijų prašymus pateikti informaciją, prieš atskleisdami bet
kokius asmens duomenis, atidžiai vertiname šiuos prašymus.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie apsaugos priemones, kurias įdiegėme (įskaitant atitinkamų
sutartinių įsipareigojimų kopijos pateikimą) tam, kad užtikrintume tinkamą jūsų asmens duomenų
apsaugą, kai duomenys perduodami taip, kaip nurodyta pirmiau, turite teisę susisiekti su mumis.
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4. IŠSAMESNIS PAAIŠKINIMAS APIE TIESIOGINĘ RINKODARĄ

Šiame punkte galite rasti daugiau informacijos apie:

· tai, kaip mes naudojame asmens duomenis naujausios informacijos apie mūsų produktus ir
paslaugas pateikimo tikslais;

· tai, kaip galite valdyti savo pageidavimus dėl rinkodaros;

· kada ir kaip vykdome profiliavimą ir atliekame analizę.

Kaip mes naudojame asmens duomenis naujausios informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas
pateikimo tikslais

Galime naudoti asmens duomenis tam, kad informuotume jus apie „John Deere“ produktus ir paslaugas,
kurios, mūsų nuomone, bus jums naudingos. Galime susisiekti su jumis el. paštu, paštu, telefonu ar kitais
ryšio kanalais, kurie, mūsų nuomone, gali jums padėti. Visais atvejais atsižvelgsime į jūsų pageidavimus
dėl jūsų atžvilgiu vykdomos rinkodaros veiklos valdymo.  Esant būtinybei, kaip ir ES, nieko jums
nereklamuosime be išankstinio jūsų sutikimo.

Jums davus sutikimą, galėsime dalytis jūsų duomenimis su „John Deere“ tarpininkais tam, kad jie galėtų
reklamuoti jums produktus ir paslaugas pateikdami pasiūlymus pagal jūsų veiklą.

Kaip galite valdyti savo pageidavimus dėl rinkodaros

Siekiant apsaugoti jūsų teises į privatumą ir užtikrinti, kad galite kontroliuoti, kaip valdome jūsų atžvilgiu
vykdomą rinkodaros veiklą:

· imsimės priemonių tam, kad tiesioginė rinkodara būtų apribota iki protingo ir proporcingo lygio
ir jums būtų siunčiami tik pranešimai, kurie, mūsų nuomone, gali jus dominti arba būtų aktualūs
jums;

· galite prašyti mūsų bet kada sustabdyti tiesioginę rinkodarą, t. y. galite prašyti mūsų nebesiųsti
rinkodaros panešimų el. paštu spustelėję nuorodą „atsisakyti prenumeratos“, kurią rasite bet
kuriame jums el. paštu atsiųstame rinkodaros pranešime.

· galite pakeisti, kaip jūsų naršyklė tvarko slapukus, kurie gali būti naudojami reklamos internetu
tikslais, pakeisdami savo naršyklės nuostatas taip, kaip paaiškinta slapukų politikoje, kurią galite
rasti spustelėję pagrindinio puslapio apačioje (www.deere.com).

Kada ir kaip vykdome profiliavimą ir atliekame analizę
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Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir sekimo technologijas, žr. mūsų
slapukų politiką.  Mūsų slapukų politiką galite rasti mūsų pagrindinio puslapio (www.deere.com)
apačioje.
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5. KAIP MES APSAUGOME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Saugumas

Įdiegėme ir užtikriname tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, politikas ir procedūras,
skirtas atsitiktinio tokios informacijos sunaikinimo ar praradimo arba atskleidimo be leidimo ar prieigos
prie jų rizikai sumažinti atsižvelgdami į atitinkamos informacijos pobūdį. Priemonės, kurių imamės, apima
konfidencialumo reikalavimų savo darbuotojams ir paslaugų teikėjams nustatymą ir asmens duomenų
sunaikinimą ar asmens duomenų anonimiškumo užtikrinimą visam laikui, jei tie duomenys yra
nebereikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo renkami. Kadangi informacijos saugumas iš dalies priklauso nuo
kompiuterio, kuriuo naudojatės bendraudami su mumis, saugumo ir saugumo, kurį užtikrinate savo
naudotojo ID ir slaptažodžiams apsaugoti, imkitės atitinkamų priemonių šiai informacijai apsaugoti.

Jūsų asmens duomenų saugojimas

Didžiąją dalį jūsų informacijos saugome kompiuterinėse sistemose ir duomenų bazėse, kurias valdome
mes arba mūsų nepriklausomi paslaugų teikėjai. Tam tikra jūsų informacija saugiai laikoma popieriniuose
dokumentuose.

Saugosime jūsų asmens duomenis tiek, kiek pagrįstai būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti taip,
kaip paaiškinta šiame pranešime. Tam tikromis aplinkybėmis galime saugoti jūsų asmens duomenis
ilgiau, pavyzdžiui, kai privalome juos saugoti pagal įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimus,
reikalavimus mokesčiams, apskaitai. Tam tikromis aplinkybėmis galime saugoti jūsų asmens duomenis
ilgiau tam, kad galėtumėte tiksliai apskaityti savo sandorius su mumis ir pasinaudoti jais bet kokių kilus
bet kokiems skundams ar problemoms arba jei pagrįstai manome, kad dėl jūsų asmens duomenų ar
sandorių gali tekti bylinėtis.
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6. JŪSŲ TEISĖS AKTUOSE NUMATYTOS TEISĖS PADĖTI VALDYTI SAVO PRIVATUMĄ

Atsižvelgiant į tam tikras išimtis ir jūsų vietą ir, tam tikrais atvejais, į mūsų vykdomą duomenų tvarkymo
veiklą, turite tam tikras teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis.

Jei pageidaujate susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti, atnaujinti juos ar prašyti ištrinti, galite
bet kada tai padaryti susisiekę su mumis 8 punkte „Kaip susisiekti su mumis“ nurodytais kontaktiniais
duomenimis.

Be to, galite prašyti mūsų apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba, jei esate Europos
Sąjungos gyventojas, prašyti juos perkelti.

Taip pat galite nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenų
tvarkymas nėra būtinas tam, kad būtų laikomasi sutartyse ar kituose teisės aktuose numatytų
reikalavimų.

Galite pasinaudoti šiomis teisėmis susisiekę su mumis 8 punkte „Kaip su mumis susisiekti“
nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jei renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis su jūsų sutikimu, bet kada galite atšaukti savo sutikimą.
Jūsų sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo
atšaukimo, teisėtumui ir jūsų asmens duomenų tvarkymui, atliktam teisėto duomenų tvarkymo
pagrindais, išskyrus duomenų tvarkymą sutikimo pagrindu.

Turite teisę pateikti skundą jūsų vietos priežiūros institucijai, jei turite nusiskundimų dėl to, kaip mes
tvarkome jūsų asmens duomenis. Nors turite teisę bet kada susisiekti su savo priežiūros institucija,
pirmiausia pamėginkite išspręsti bet kokias problemas su mumis.

Atsakome į visus prašymus, kuriuos gausime iš asmenų, pageidaujančių pasinaudoti savo teisėmis į
duomenų apsaugą pagal taikytinus duomenų apsaugos įstatymus.

Jei turite kokių nors klausimų apie savo asmens duomenis, susisiekite su mumis 8 punkte „Kaip susisiekti
su mumis“ nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Prieš atskleisdami jums prašomus asmens duomenis, galime prašyti jūsų pateikti papildomą informaciją,
patvirtinančią jūsų tapatybę, ir saugumo tikslais. Pagal taikytinus teisės aktus, pasiliekame teisę imti
mokestį, kai leidžiama pagal teisės aktus, pavyzdžiui, jei jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas ar
perteklinis.

Galite pasinaudoti savo teisėmis susisiekę su mumis. Atsižvelgę į teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatas,
dėsime visas įmanomas pastangas tam, kad kuo skubiau įvykdytume jūsų prašymą arba informuotume
jus, jei mums reikia papildomos informacijos tam, kad galėtume įvykdyti jūsų prašymą.

Ne visais atvejais galime visiškai patenkinti jūsų prašymą, pavyzdžiui, jei tai galėtų paveikti mūsų
konfidencialumo pareigai kitų asmenų atžvilgiu arba pagal teisės aktus turime tenkinti prašymą kitaip.
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7. VAIKŲ DUOMENYS

Mūsų paslaugos nėra skirtos vaikams ar paaugliams ir mes sąmoningai nerenkame jokių asmens
duomenų tiesiogiai iš vaikų, kurie yra jaunesni kaip 18 metų.  Jei manote, kad netinkamai tvarkome su
vaiku susijusią informaciją, susisiekite su mumis pagal dalyje „Kaip susisiekti su mumis“ nurodytą
informaciją tam, kad galėtume ištirti situaciją ir apriboti duomenų tvarkymą.
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8. KAIP SUSISIEKTI SU MUMIS

Jei turite kokių nors klausimų, susisiekite su mumis:

Jei gyvenate: Kontaktinė informacija:
Jungtinės Amerikos Valstijos,
Puerto Rikas, Indonezija,
Malaizija, Meksika, Pietų
Afrikos Respublika, Tailandas
arba bet kuri toliau nurodyta
šalis

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

PrivacyManager@JohnDeere.com

Norėdami daugiau sužinoti apie teises į privatumą Kalifornijoje,
žr. 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

Australija ir Naujoji Zelandija John Deere Limited (Australia)
Attn: complete Goods Manager 1660170
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Australija: 1800-800-981

Naujoji Zelandija: 0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

Argentina Industrias John Deere Argentina, S.A.

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

PrivacyManager@JohnDeere.com

Bolivija, Brazilija, Kolumbija,
Ekvadoras, Paragvajus,
Rusija, Zambija.

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

PrivacyManager@JohnDeere.com
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Bahamų salos, Čilė, Kosta
Rika, Dominikos Respublika,
Gvatemala, Haitis, Hondūras,
Jamaika, Nikaragva,
Paragvajus, Peru, Trinidadas ir
Tobagas, Urugvajus

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 (Meksika)

PrivacyManager@JohnDeere.com

Europos Sąjunga arba
Europos ekonominė erdvė

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

R2DataPrivacyManager@JohnDeere.com

Prašymo leisti pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis forma

Jei esate Meksikos gyventojas

Šis punktas taikomas, tik jei esate Meksikos gyventojas:

Galite apriboti jūsų asmens duomenų naudojimą arba atskleidimą arba, kai tvarkome duomenis jums
sutikus, atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis pateikę prašymą dalyje „ Susisiekite su mumis“
nurodytais duomenimis; prašyme turi būti nurodyta bent jau tokia informacija:

1. Vardas, pavardė ir el. pašto adresas arba adresas tam, kad galėtume išsiųsti jums atsakymą į jūsų
prašymą.

2. Jūsų arba, jei taikytina, jūsų teisinio atstovo tapatybę įrodantys dokumentai.

3. Aiškus asmens duomenų, kurių naudojimą ar atskleidimą prašote apriboti, aprašymas.

4. Bet kokia kita informacija ar dokumentas, palengvinantis jūsų asmens duomenų vietos
nustatymą.

Esant būtinybei, galime prašyti papildomos informacijos.

Informuosime jus išsiųsdami atsakymą į jūsų prašymą per 15 (penkiolika) darbo dienų ir, jei taikytina,
prašymas bus įvykdytas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų.


