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JOHN DEERES KUNDEORGANISASJON
PERSONVERNERKLÆRING
Oppdatert:  01. mars, 2021

Hvilken John Deere-enhet kontrollerer organisasjonen din?

Hvis du bor i: Kontoen din er kontrollert av:
USA, Puerto Rico, Indonesia,
Malaysia, Mexico, Sør-Afrika,
Thailand eller et hvilket som
helst land som ikke er oppført
nedenfor

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

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

Australia og New Zealand John Deere Limited (Australia)
Attn: complete Goods Manager 1660170
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Argentina Industrias John Deere Argentina, S.A.

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

Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Paraguay,
Russland, Zambia

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

Bahamas, Chile, Costa Rica,
Den dominikanske republikk,
Guatemala, Haiti, Honduras,
Jamaica, Nicaragua,
Paraguay, Peru, Trinidad og
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

EU eller Det europeiske
økonomiske
samarbeidsområdet

John Deere GmbH & Co. KG
Straßburger Allee 3, 67657
Kaiserslautern, Germany
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John Deere-enheten identifisert ovenfor (referert til som «John Deere», «vi», «oss») er ansvarlig for
behandlingen av dine personopplysninger og tar sitt databeskyttelses- og personvernansvar på alvor.
Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi innhenter, bruker og deler personopplysninger når
du oppretter, får tilgang til og bruker forretningsaktivitetene til kundeorganisasjonen din, inkludert:

1. Hvilke personopplysninger vi innhenter, og når og hvorfor vi bruker dem.

2. Hvordan vi deler personopplysninger i John Deere, med tjenesteleverandører,
tilsynsmyndigheter og andre tredjeparter.

3. Ytterligere forklaring om direkte markedsføring.

4. Global overføring av personopplysninger.

5. Hvordan vi beskytter og lagrer personopplysninger.

6. Dine juridiske rettigheter som er tilgjengelige for å hjelpe deg med å administrere personvernet
ditt.

7. Barns opplysninger.

8. Slik kontakter du oss for å få mer støtte.

Vi kan endre denne kunngjøringen fra tid til annen for å holde den oppdatert med juridiske krav og
måten vi driver vår virksomhet på. Sjekk disse sidene regelmessig for å få den nyeste versjonen av denne
kunngjøringen. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi forsøke å
informere deg om dette på vårt nettsted eller via e-post («Melding om endring»).

Du kan finne eksterne koblinger til tredjeparts nettsteder på plattformen vår. Denne
personvernerklæringen gjelder ikke din bruk av en tredjeparts nettsted.

Viktig informasjon om John Deere:

John Deere-enheten som er ansvarlig for dine personopplysninger er enheten som støtter
organisasjonen din som beskrevet ovenfor.

Du kan finne ut mer om John Deere på www.deere.com eller ved å kontakte oss ved hjelp av
informasjonen i avsnittet Slik kontakter du oss.
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1. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI INNHENTER, OG NÅR OG HVORFOR VI BRUKER DEM

I dette avsnittet kan du finne ut mer om

· når vi innhenter personopplysninger

· typene personopplysninger vi innhenter

· hvordan vi bruker personopplysninger og

· det juridiske grunnlaget for bruk av personopplysninger

Når vi innhenter informasjon

For å kunne gi deg kundeorganisasjonstjenesten kan vi behandle personopplysninger om deg.

Vi innhenter informasjon om deg hvis du:

· oppretter og bruker en John Deere-kundeorganisasjonskonto

· abonnerer på å motta markedsføring og annen kommunikasjon fra oss angående din John
Deere-kundeorganisasjon

· bruker våre tilkoblede tjenester, for eksempel JDLink.

Se vår generelle personvernerklæring på nettstedet vårt, www.deere.com, for ytterligere informasjon om
hvordan vi behandler personopplysningene dine når du besøker nettstedet vårt.

Personopplysninger vi innhenter og bruker

Organisasjonen din lar deg lagre, administrere og dele informasjon fra virksomheten din. Organisasjonen
din lar deg også administrere abonnementet ditt på og/eller bruken av andre Deere-tjenester, inkludert
tilkoblede tjenester (for eksempel våre JDLink-tjenester) eller verktøy (for eksempel driftssenteret) eller
applikasjoner (for eksempel våre mobile applikasjoner).

For å kunne bruke kundeorganisasjonstjenesten og tilkoblede tjenester, må du opprette en
kundeorganisasjonskonto ved å registrere deg i henhold til og underlagt inngåelse av John Deere-
kundeorganisasjonsavtalen.

Kundeorganisasjonskontoen krever visse personopplysninger fra brukere som er identifisert som
obligatoriske og som du sender inn under registreringsprosessen, for eksempel kontaktinformasjon (se
nedenfor for å få en liste over informasjon vi innhenter). Du er ikke forpliktet til å oppgi denne
informasjonen, men uten disse opplysningene vil du ikke kunne bruke kundeorganisasjonskontoen. I
tillegg kan du frivillig legge til tilleggsinformasjon i kundeorganisasjonskontoen din, for eksempel
informasjon om arbeidet ditt og virksomheten din, for å forbedre brukeropplevelsen og bruken av
organisasjonstjenestene og tilkoblede tjenester.
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Vi innhenter følgende informasjon når du oppretter og bruker kundeorganisasjonskontoen din eller
bruker én av de tilkoblede tjenestene:

· grunnleggende identifisering knyttet til brukere, ansatte og partnere med tilgang eller kobling til
kontoen din (brukernes navn og påloggingsdetaljer)

· informasjon om arbeid og drift, maskiner, enheter og lisenser knyttet til kontoen din

o data som indikerer tilstanden til maskinene dine – diagnostiske koder og andre data om
effektivitet og funksjoner, maskininnstillinger, programvare- og fastvareversjoner,
vedlegg og redskaper, maskintimer, brukstid og maskinplassering

o informasjon om hvordan du bruker maskinene dine – driftsinnstillinger,
gjennomstrømming og sensoravlesninger

o informasjon om arbeidet ditt og driften din – detaljer om feltoppgaver, arbeidsområde,
maskinrute, høstet avling og avkastningsdata, jobbresultater, antall hektar, størrelse på
og art av felt, inndata brukt, historisk informasjon og rapporter.

· teknisk informasjon som også kan utgjøre personopplysninger (nettlesertype, operativsystem,
IP-adresse, domenenavn, antall ganger du bruker organisasjonskontoen din, og hvor lang tid du
brukte organisasjonskontoen din) kan samles inn via informasjonskapsler og andre
sporingsteknologier (for eksempel gjennomsiktige GIF-filer). Se retningslinjene våre for
informasjonskapsler for mer informasjon om informasjonskapslene vi innhenter.  Du kan finne
retningslinjene våre for informasjonskapsler nederst på hjemmesiden vår (www.deere.com).

Sensitive personopplysninger

Vi behandler ikke sensitiv informasjon eller «personopplysninger i særskilt kategori» (informasjon knyttet
til forhold som etnisitet eller etnisk opprinnelse, religiøs tro, fysisk eller mental helse,
fagforeningsmedlemskap, seksuell legning, informasjon om seksualliv, biometriske data som brukes til
identifisere en person, genetiske data).

Det juridiske grunnlaget for bruk av personopplysningene dine

Vi vil bare innhente, bruke og dele dine personopplysninger der vi er trygge på at vi har et riktig
juridisk grunnlag for å gjøre dette. Personopplysningene du har gitt oss vil bli behandlet for
følgende primære og nødvendige formål:

Behandling for å oppfylle kontraktsforpliktelser.  Vi behandler personopplysninger etter behov
for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg.  Denne behandlingen består av følgende:

· Innhente og bruke dine personopplysninger for å konfigurere og administrere
organisasjonen din og for å tilby de inkluderte og forespurte tjenestene.

· Levere varer og tjenester du ber om.
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· Svare på dine tilknyttede henvendelser, behandle tilbakemeldingene dine eller gi deg
støtte med organisasjonen din.

· Gi deg generelle kundetjenester og svare på dine spørsmål og klager når det gjelder våre
datatjenester.

· Opprettholde tilgangen til tilknyttede tjenester og applikasjoner.

· Sende deg servicekommunikasjon angående vedlikehold, tilgjengelighet, funksjonalitet
eller andre forhold knyttet til organisasjonen din

Samtykke.  Vi behandler personopplysninger basert på ditt samtykke, som du kan tilbakekalle
når som helst.  Denne behandlingen består av følgende:

· Deling av dine personopplysninger med våre autoriserte forhandlere, slik at de kan støtte
deg som avtalt mellom deg og din forhandler.

· Deling av personopplysningene dine med autoriserte forhandlere for at de skal kunne
kontakte deg med markedsføringsinformasjon om Deeres produkter og tjenester.

· Markedsføring overfor deg om våre produkter og tjenester, og ellers for å identifisere
varer og tjenester som vi mener kan være av interesse for deg.  Vi vil bare kontakte deg
for markedsføringsformål slik du godkjenner dine markedsføringspreferanser.

· Hvis du er bosatt i EU eller EØS, innhenter vi også ditt samtykke før vi bruker dine
personopplysninger til å behandle og levere ekspertvarsler eller til andre bruksområder
som er beskrevet i applikasjonen for samtykkeadministrasjon, som er koblet til
www.myjohndeere.com.

Hvis du er bosatt i Mexico og ikke vil at personopplysningene dine skal behandles for disse
sekundære formålene, må du vennligst gi oss beskjed selv, eller via en behørig godkjent juridisk
representant, ved å kontakte oss ved hjelp av detaljene som er beskrevet nedenfor i avsnittet
«Kontakt oss».

Behandling for å sikre samsvar.  Vi vil behandle personopplysningene dine i henhold til gjeldende
juridiske eller forskriftsmessige krav.

Behandling basert på vår legitime interesse.  Vi kan behandle personopplysningene dine basert
på vår legitime interesse, og vi gjør det som følger:

· For å overvåke, vedlikeholde og forbedre IT-miljøet vårt og applikasjonene som kundene
våre bruker, og som vi bruker til å administrere tjenestene våre.

· Om nødvendig vil vi bruke personopplysningene dine til å forhindre eller straffeforfølge
kriminelle aktiviteter som svindel og for å hevde eller i forsvar mot juridiske krav.
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· Vi kan anonymisere personopplysningene dine for å lage anonymiserte datasett, som vi
bruker til våre forretningsformål, inkludert utvikling av nye produkter og tjenester.

· For å evaluere din bruk av tjenestene våre, slik at vi kan hjelpe deg med utviklingen av nye
produkter og tjenester, og for å forbedre våre eksisterende produkter og tjenester.  Vi
bruker ikke personopplysninger fra innbyggere i EU eller EØS til dette formålet.
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2. DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

I dette avsnittet kan du finne ut mer om hvordan vi deler personopplysninger:

· i John Deere

· med tredjeparter som hjelper oss med å tilby produktene og tjenestene våre, og

· andre tredjeparter

Hvem deler vi informasjonen din med?
Vi deler informasjonen din på måten og for formålene som er beskrevet nedenfor:

i. med heleide og kontrollerte datterselskaper av Deere & Company, der slik utlevering er
nødvendig for å gi deg tjenestene våre eller for å administrere virksomheten vår

ii.  med tredjeparts tjenesteleverandører (som vil drive etter våre instruksjoner angitt i en skriftlig
avtale med oss) for å hjelpe oss med å gi informasjon, produkter eller tjenester til deg, med å
drive og administrere vår virksomhet, eller med å administrere og forbedre våre produkter eller
tjenester. Vi deler personopplysningene dine med disse tredjepartene for å utføre tjenester,
underlagt riktige kontraktbegrensninger og sikkerhetstiltak.  Disse inkluderer IT-
tjenesteleverandører som hjelper til med å administrere våre IT- og underkontorsystemer og
maskintjenester, inkludert internett- og programvaretjenester: datadrifting, datakonvertering og
skybaserte databehandlingsfunksjoner, kontoadministrering og sikkerhet, testing, feilsøking,
feilrapportering og bruksanalyse, samt leverandører av mobil telekommunikasjon.

iii. med tilsynsmyndigheter, for å overholde alle gjeldende lover, forskrifter og regler, og
forespørsler fra politi, rettsforvaltningsetater og andre statlige etater.

iv. Etter din anvisning, med John Deere-forhandlere autorisert fra organisasjonen din, slik at de kan
støtte deg. De kan bruke personopplysningene dine på de måtene som er beskrevet i «Slik bruker
vi personopplysningene dine» i avsnitt 1 ovenfor eller i forbindelse med produkter og tjenester
som utfyller vårt eget utvalg av produkter og tjenester. Disse tjenestene kan være underlagt
separate vilkår og retningslinjer for personvern.

v. vi kan i samlet, statistisk form dele ikke-personopplysninger angående trafikkmønstre og
kundeorganisasjonsbruk med vår partner], tilknyttede selskaper eller annonsører.

vi. Hvis vi i fremtiden selger eller overfører deler av eller hele vår virksomhet eller eiendeler til en
tredjepart, kan vi utlevere informasjon til en potensiell eller faktisk tredjeparts kjøper av vår
virksomhet eller eiendeler.

Hvis du er bosatt i Mexico, skal vi ikke, uten ditt forutgående samtykke, utlevere dine
personopplysninger til tredjeparter, innenlandske eller utenlandske, med mindre: (a) det er påkrevd i
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henhold til lov eller rettslig krav, (b) de er laget til holdingselskaper, datterselskaper eller tilknyttede
selskaper under felles kontroll av John Deere, eller til et overordnet selskap eller til et selskap i samme
konsern som John Deere som driver etter de samme interne prosessene og retningslinjene (c) det er
nødvendig i kraft av en kontrakt som er utført eller skal bli utført med deg, av oss eller en tredjepart,
eller (d) for å beskytte eventuelle rettigheter eller eiendeler John Deere eller dets kunder har. Vi har
krevd eller skal kreve at våre entreprenører, underleverandører og leverandører samtykker i å bruke
personopplysningene dine utelukkende for å utføre aktivitetene de ble anskaffet for.
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3. GLOBAL OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

I dette avsnittet kan du finne ut mer om:

· hvordan vi driver som global virksomhet og overfører data internasjonalt.

· ordningene vi har på plass for å beskytte personopplysningene dine.

John Deere driver på global basis. Følgelig kan dine personopplysninger overføres og lagres i land over
hele verden, inkludert EU, USA, Brasil og andre land der John Deere har kontorer eller autoriserte
forhandlere, som er underlagt forskjellige standarder for databeskyttelse. Når vi overfører
personopplysningene dine til andre land, vil vi beskytte den informasjonen som beskrevet nedenfor i
denne personvernerklæringen eller som utlevert til deg på tidspunktet for innsamlingen av
opplysningene.

John Deere vil gjøre riktige tiltak for å sikre at overføring av personopplysninger er i samsvar med
gjeldende lov og er nøye administrert for å beskytte dine personvernrettigheter og interesser. Vi har
etablert og implementert et sett med bindende bedriftsregler («BCR-er») som er anerkjent av EUs
databeskyttelsesmyndigheter og gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene vi
behandler globalt. En kopi av våre BCR-er er tilgjengelig på www.deere.com.

Hvis du er bosatt i Brasil, vil internasjonale overføringer til land som ikke anses som
hensiktsmessige av nasjonale databeskyttelsesmyndigheter, riktige tiltak iverksettes som
standard kontraktbestemmelser, sertifiseringer, regler for god oppførsel eller annen gyldig
mekanisme.  Våre interne retningslinjer og regler for god oppførsel krever også overholdelse av
alle gjeldende personvernlover og forskrifter.

Der vi overfører personopplysningene dine utenfor John Deere eller til tredjeparter som hjelper til med
å levere produktene og tjenestene våre, innhenter vi kontraktmessige forpliktelser fra dem for å
beskytte personopplysningene dine. Noen av disse forsikringene er anerkjente sertifiseringsordninger,
for eksempel EUs standard kontraktsvilkår.

Der vi mottar forespørsler om informasjon fra politi eller tilsynsmyndigheter, validerer vi disse
forespørslene nøye før noen personopplysninger blir utlevert.

Du har rett til å kontakte oss for å få mer informasjon om beskyttelsen vi har satt i verk (inkludert en
kopi av relevante kontraktsforpliktelser) for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av dine personopplysninger
når disse overføres som nevnt ovenfor.
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4. YTTERLIGERE FORKLARING OM DIREKTE MARKEDSFØRING

I dette avsnittet kan du finne ut mer om

· hvordan vi bruker personopplysninger for å holde deg oppdatert om våre produkter og
tjenester.

· hvordan du kan administrere markedsføringspreferansene dine

· når og hvordan vi foretar profilering og analyse

Hvordan vi bruker personopplysninger for å holde deg oppdatert om våre produkter og tjenester

Vi kan bruke personopplysninger for å fortelle deg om John Deere-produkter og -tjenester som vi tror vil
være av interesse for deg. Vi kan kontakte deg via e-post, post eller telefon eller via andre
kommunikasjonskanaler som vi tror kan være nyttige for deg. I alle tilfeller vil vi respektere dine
preferanser for hvordan du vil at vi skal administrere markedsføringsaktivitet overfor deg.  Der det
kreves, som i EU, vil vi ikke markedsføre overfor deg uten ditt forutgående samtykke.

Hvis du har gitt ditt samtykke, kan vi dele dataene dine med John Deere-forhandlere slik at de kan
markedsføre produkter og tjenester overfor deg, og rette tilbud som samsvarer med aktiviteten din mot
deg.

Hvordan du kan administrere markedsføringspreferansene dine

For å beskytte personvernrettigheter og for å sikre at du har kontroll over hvordan vi administrerer
markedsføring overfor deg:

· vi vil gjøre tiltak for å begrense direkte markedsføring til et rimelig og forholdsmessig nivå og
bare sende deg kommunikasjon som vi mener kan være av interesse eller relevans for deg

· du kan be oss om å stoppe direkte markedsføring når som helst – du kan be oss om å slutte å
sende e-postmarkedsføring ved å følge koblingen for «avmelding» som du finner i e-
postmeldinger med markedsføring som vi sender deg.

· du kan endre måten nettleseren din administrerer informasjonskapsler som kan brukes til å
levere elektronisk annonsering på, ved å følge innstillingene i nettleseren din som forklart i våre
retningslinjer for informasjonskapsler, som du finner nederst på hjemmesiden vår
(www.deere.com).

Når og hvordan vi foretar profilering og analyse
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Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for å finne ut mer om informasjonen vi innhenter ved
hjelp av informasjonskapsler og sporingsteknologier.  Du kan finne retningslinjene våre for
informasjonskapsler nederst på hjemmesiden vår (www.deere.com).
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5. HVORDAN VI BESKYTTER OG LAGRER INFORMASJONEN DIN

Sikkerhet

Vi har implementert og vedlikeholdt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak,
retningslinjer og prosedyrer som er utformet for å redusere risikoen for utilsiktet ødeleggelse eller tap,
eller uautorisert utlevering av eller tilgang til slike opplysninger som er relevant for opplysningene det
gjelder. Tiltak vi iverksetter inkluderer å stille krav til konfidensialitet til våre ansatte og
tjenesteleverandører, samt ødelegge eller permanent anonymisere personopplysninger hvis de ikke
lenger er nødvendige for formålene de ble innhentet for. Siden informasjonssikkerheten delvis avhenger
av sikkerheten til datamaskinen du bruker for å kommunisere med oss og sikkerheten du bruker for å
beskytte bruker-ID og passord, må du iverksette passende tiltak for å beskytte denne informasjonen.

Lagring av personopplysningene dine

Vi lagrer det meste av informasjonen om deg i datasystemer og databaser som drives av oss eller av våre
eksterne tjenesteleverandører. Noe informasjon om deg er registrert i papirdokumenter som vi lagrer
sikkert.

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er rimelig nødvendig for formålet de ble innhentet for,
som forklart i denne meldingen. I noen tilfeller kan vi lagre personopplysningene dine over lengre
perioder, for eksempel der vi er pålagt å gjøre det i samsvar med juridiske, forskriftsmessige,
skattemessige og regnskapsmessige krav. Under spesifikke omstendigheter kan vi lagre
personopplysningene dine over lengre perioder, slik at vi har en nøyaktig oversikt over dine
forhandlinger med oss i tilfelle klager eller utfordringer, eller hvis vi med rimelighet mener det er
utsikter til søksmål knyttet til dine personopplysninger eller forhandlinger.
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6. JURIDISKE RETTIGHETER SOM ER TILGJENGELIGE FOR Å HJELPE DEG MED Å
ADMINISTRERE PERSONVERNET DITT

Med forbehold om visse unntak og avhengig av hvor du befinner deg, og i noen tilfeller avhengig av
behandlingsaktiviteten vi utfører, har du visse rettigheter når det gjelder dine personopplysninger.

Hvis du ønsker å få tilgang til, korrigere, oppdatere eller be om sletting av personopplysningene dine,
kan du gjøre det når som helst ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen gitt i avsnitt 8 («Slik
kontakter du oss») nedenfor.

I tillegg kan du be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine, eller, hvis du
er bosatt i EU, be om overføring av personopplysningene dine.

Du kan også bestride vår behandling av dine personopplysninger når behandlingen ikke er
nødvendig for å oppfylle et kontraktsmessig eller annet juridisk krav.

Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er
angitt i avsnitt 8 («Slik kontakter du oss») nedenfor.

Hvis vi har innhentet og behandlet personopplysningene dine med ditt samtykke, kan du når som helst
trekke tilbake ditt samtykke. Tilbaketrekking av samtykket ditt vil ikke påvirke lovligheten av noen
behandling vi har foretatt før du trakk samtykket tilbake, det vil heller ikke påvirke behandlingen av
personopplysningene dine utført i samsvar med lovlige grunner til dette annet enn samtykke.

Du har rett til å fremsette en klage til din lokale tilsynsmyndighet hvis du er bekymret for måten vi
behandler personopplysningene dine på. Vi ber deg vennligst prøve å løse eventuelle problemer med oss
først, selv om du når som helst har rett til å kontakte din tilsynsmyndighet.

Vi svarer på alle forespørsler vi mottar fra enkeltpersoner som ønsker å utøve sine personvernrettigheter
i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Hvis du har noen spørsmål om dine personopplysningene dine, kan du kontakte oss ved hjelp av
kontaktinformasjonen gitt i avsnitt 8 («Slik kontakter du oss») nedenfor.

Vi kan be deg om ytterligere informasjon for å bekrefte identiteten din og for sikkerhetsformål før vi
utleverer personopplysningene du har bedt om. I samsvar med gjeldende lov forbeholder vi oss retten til
å kreve et gebyr der loven tillater det, for eksempel hvis forespørselen din åpenbart er grunnløs eller
overdreven.

Du kan utøve rettighetene dine ved å kontakte oss. Med forbehold om juridiske og andre tillatte hensyn,
vil vi gjøre alt vi kan for å imøtekomme forespørselen din umiddelbart eller informere deg om vi trenger
ytterligere informasjon for å kunne oppfylle forespørselen din.

Vi er kanskje ikke alltid i stand til å besvare forespørselen din fullstendig, for eksempel hvis det vil påvirke
taushetsplikten vi har overfor andre, eller hvis vi juridisk sett har rett til å behandle forespørselen på en
annen måte.
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7. BARNS OPPLYSNINGER

Våre tjenester er ikke rettet mot barn eller ungdommer, og vi innhenter ikke bevisst noen
personopplysninger direkte fra barn under 18 år.Hvis du mener at vi behandler informasjon som
vedrører et barn på en upassende måte, kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen gitt under
avsnittet «Slik kontakter du oss» nedenfor, slik at vi kan undersøke og begrense dataene.
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8. SLIK KONTAKTER DU OSS

Kontakt oss med eventuelle spørsmål du måtte ha:

Hvis du bor i: Kontaktinformasjon:
USA, Puerto Rico, Indonesia,
Malaysia, Mexico, Sør-Afrika,
Thailand eller et hvilket som
helst land som ikke er oppført
nedenfor

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

PrivacyManager@JohnDeere.com

Hvis du vil ha mer informasjon om personvernrettigheter i
California, kan du se www.deere.com.

Canada 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 og New Zealand John Deere Limited (Australia)
Attn: complete Goods Manager 1660170
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Australia:  1800-800-981

New Zealand:  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

Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Russland,
Zambia.

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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Bahamas, Chile, Costa Rica,
Den dominikanske republikk,
Guatemala, Haiti, Honduras,
Jamaica, Nicaragua,
Paraguay, Peru, Trinidad og
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

EU eller Det europeiske
økonomiske
samarbeidsområdet

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

R2DataPrivacyManager@JohnDeere.com

Skjema for forespørsel om rettigheter for den registrerte

Hvis du er bosatt i Mexico

Følgende avsnitt gjelder bare hvis du er bosatt i Mexico:

Du kan begrense bruken eller utleveringen av personopplysningene dine, eller der vi er avhengige av
samtykke for behandlingen, tilbakekalle ditt samtykke for behandlingen av dem. Dette gjøres på
forespørsel, ved å kontakte oss ved hjelp av detaljene som er beskrevet ovenfor i avsnittet «Kontakt
oss», som i det minste må inneholde følgende informasjon:

1. Fullt navn og e-postadresse eller adresse, slik at vi kan kommunisere svaret på din forespørsel.

2. Dokumentene som beviser din identitet, eller hvis relevant, identiteten til din juridiske
representant.

3. En klar beskrivelse av personopplysningene som du ønsker å begrense bruken eller utleveringen
av.

4. Ethvert annet element eller dokument som letter lokaliseringen av personopplysningene dine.

Om nødvendig kan vi be om ytterligere informasjon.

Du vil bli varslet om svaret på forespørselen din innen 15 (femten) virkedager, og hvis det er
hensiktsmessig, vil den bli implementert innen maksimalt 20 (tjue) virkedager.]


