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KONTO ORGANIZACJA KLIENTA FIRMY JOHN DEERE
INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI
Aktualizacja: 01 marca 2021 r.

Który podmiot firmy John Deere kontroluje Twoje konto Organizacja?

Jeśli mieszkasz na
terenie:

Twoje konto kontroluje:

Stanów Zjednoczonych
Ameryki, Puerto Rico,
Indonezji, Malezji, Meksyku,
Republiki Południowej Afryki,
Tajlandii lub jakiegokolwiek
innego kraju, który nie został
wymieniony poniżej

John Deere Special Technologies Inc.
Do rąk: kierownika ds. prywatności
Centrum Globalnego Postępowania Biznesowego
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265, Stany Zjednoczone Ameryki

Kanady John Deere Canada ULC
Do rąk: głównego specjalisty ds. ochrony prywatności
295 Hunter Road
Skr. poczt. 1000
Grimsby, Ontario L3M 4H5

Australii i Nowej Zelandii John Deere Limited (Australia)
Do rąk: kierownika ds. towarów kompletnych 1660170
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Argentyny Industrias John Deere Argentina, S.A.

Do rąk: kierownika ds. prywatności
John Orsetti 481 (S2152CFA)
Grenadier Baigorria
Santa Fe, Argentyna

Boliwii, Brazylii, Kolumbii,
Ekwadoru, Paragwaju, Rosji,
Zambii

John Deere Shared Services
Do rąk: kierownika ds. prywatności
Centrum Globalnego Postępowania Biznesowego
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265, Stany Zjednoczone Ameryki

Bahamów, Chile, Kostaryki,
Republiki Dominikańskiej,
Gwatemali, Haiti, Hondurasu,
Jamajki, Nikaragui,
Paragwaju, Peru, Trynidadu i
Tobago, Urugwaju

Industrias John Deere, Meksyk
Do rąk: kierownika ds. prywatności
Blvd. Diaz Ordaz, Numero 500
Colonia La Leona, Codigo Postal 66210
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Meksyk

Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego

John Deere GmbH & Co. KG
Straßburger Allee 3, 67657
Kaiserslautern, Niemcy
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Podmiot John Deere określony powyżej („John Deere”, „my”, „nas”) jest odpowiedzialny za
przetwarzanie Twoich danych osobowych i poważnie traktuje swoje obowiązki w zakresie ochrony
danych i prywatności. Niniejsza polityka prywatności precyzuje, w jaki sposób gromadzimy,
wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe podczas tworzenia, uzyskiwania dostępu do i korzystania
z działań biznesowych konta Organizacja Klienta, w tym:

1. Jakie dane osobowe gromadzimy, kiedy i dlaczego je wykorzystujemy?

2. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe w firmie John Deere oraz naszym usługodawcom,
organom regulacyjnym i innym osobom trzecim?

3. Więcej informacji na temat marketingu bezpośredniego.

4. Przekazywanie danych osobowych na całym świecie.

5. W jaki sposób chronimy i przechowujemy dane osobowe?

6. Twoje prawa, które mogą pomóc w zarządzaniu prywatnością.

7. Dane dzieci.

8. W jaki sposób można się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji.

Możemy okresowo zmieniać niniejszą informację, aby zachować jej aktualność zgodnie z wymogami
prawnymi i sposobem prowadzenia naszej działalności. Regularnie sprawdzaj te strony w celu
zapoznania się z najnowszą wersją niniejszej informacji. Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany w niniejszej
informacji o polityce prywatności, postaramy się poinformować Cię o tym w formie powiadomienia na
naszej stronie internetowej lub pocztą elektroniczną („Powiadomienie o zmianach”).

Na naszej platformie możesz znaleźć linki zewnętrzne do stron internetowych osób trzecich. Niniejsza
informacja o polityce prywatności nie ma zastosowania do korzystania ze stron internetowych osób
trzecich.

Ważne informacje na temat firmy John Deere:

Podmiotem firmy John Deere odpowiedzialnym za Twoje dane osobowe jest podmiot, który obsługuje
Twoje konto Organizacja, jak określono powyżej.

Więcej informacji na temat firmy John Deere można znaleźć na stronie internetowej www.deere.com
lub kontaktując się z nami za pomocą informacji podanych w punkcie „Jak się z nami skontaktować”.
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1. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY, KIEDY I DLACZEGO JE WYKORZYSTUJEMY?

W tym punkcie możesz dowiedzieć się więcej na temat

· tego, kiedy gromadzimy dane osobowe;

· rodzajów danych osobowych, które gromadzimy;

· tego, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe;

· podstawy prawnej wykorzystywania danych osobowych.

Kiedy gromadzimy informacje?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu świadczenia usługi Organizacji Klienta.

Gromadzimy informacje na Twój temat, jeśli:

· tworzysz i korzystasz z konta Organizacja Klienta firmy John Deere;

· subskrybujesz otrzymywanie od nas informacji marketingowych i innych dotyczących Twojego
konta Organizacja Klienta firmy John Deere;

· korzystasz z naszych usług powiązanych, takich jak JDLink.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron
internetowych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności w przedsiębiorstwie na naszej
stronie internetowej www.deere.com.

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy

Konto Organizacja umożliwia przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie informacji dotyczących Twojej
działalności. Konto Organizacja umożliwia również zarządzanie subskrypcją i/lub korzystanie z innych
usług firmy Deere, w tym usług powiązanych (takich jak nasze usługi JDLink) lub narzędzi (takich jak
Centrum Operacyjne), lub aplikacji (takich jak nasze aplikacje mobilne).

Aby móc korzystać z usługi Organizacja Klienta i usług powiązanych, musisz utworzyć konto Organizacja
Klienta, rejestrując się zgodnie z umową dotyczącą konta Organizacja Klienta firmy John Deere i pod
warunkiem jej zawarcia.

Konto Organizacja Klienta wymaga od użytkowników pewnych danych osobowych, które są określone
jako obowiązkowe i które są przekazywane podczas procesu rejestracji, takich jak informacje
kontaktowe (lista informacji, które gromadzimy, znajduje się poniżej). Nie masz obowiązku podawania
tych informacji, ale bez tych danych nie będziesz mógł (mogła) korzystać z konta Organizacja Klienta.
Ponadto możesz dobrowolnie dodać dodatkowe informacje do swojego konta Organizacja Klienta, takie
jak informacje o swojej pracy i działaniach, w celu zwiększenia doświadczenia użytkownika i korzystania
z usług konta Organizacja oraz usług powiązanych.
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Gromadzimy następujące informacje, kiedy tworzysz konto Organizacja Klienta i korzystasz z niego lub z
jednej z usług powiązanych:

· podstawowa identyfikacja użytkowników, pracowników i partnerów mających dostęp do
Twojego konta lub połączonych z nim (nazwa użytkownika i szczegóły logowania);

· informacje o Twojej pracy i działaniach, maszynach, urządzeniach i licencjach powiązanych z
Twoim kontem:

o dane wskazujące na stan Twoich maszyn – kody diagnostyczne i inne dane dotyczące
wydajności i funkcji, ustawienia maszyny, wersje oprogramowania i oprogramowania
sprzętowego, osprzęt i narzędzia, godziny pracy maszyny i czas użytkowania oraz
lokalizacja maszyny;

o informacje o sposobie użytkowania maszyn – ustawienia operacyjne, przepustowość i
odczyty czujników;

o informacje o Twojej pracy i działaniach – szczegóły dotyczące zadań wykonywanych na
polu, obszar pracy, trasa maszyny, zebrane plony i dane dotyczące wydajności, wyniki
pracy, liczba akrów, wielkość i charakter pól, zastosowane środki oraz informacje i
raporty historyczne;

· informacje techniczne, które mogą również stanowić dane osobowe (rodzaj przeglądarki, system
operacyjny, adres IP, nazwa domeny, informacja dotycząca tego, ile razy skorzystałeś(-aś) z
konta Organizacja i czas spędzony na korzystaniu z niego) mogą być zbierane za pomocą plików
cookie i innych technologii śledzenia (takich jak przezroczyste pliki GIF). Więcej informacji na
temat zbieranych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików
cookie.  Naszą politykę dotyczącą plików cookie można znaleźć na dole naszej strony głównej
(www.deere.com).

Wrażliwe dane osobowe

Nie przetwarzamy żadnych informacji wrażliwych ani „Danych Osobowych Szczególnej Kategorii”
(informacje dotyczące takich kwestii jak pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne, zdrowie
fizyczne lub psychiczne, przynależność do związków zawodowych, orientacja seksualna, informacje
dotyczące życia seksualnego, dane biometryczne wykorzystywane do identyfikacji osoby fizycznej, dane
genetyczne).

Podstawa prawna wykorzystywania Twoich danych osobowych

Będziemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy
będziemy przekonani, że mamy do tego odpowiednią podstawę prawną. Podane przez Ciebie
dane osobowe będą przetwarzane w następujących podstawowych i niezbędnych celach:
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Przetwarzanie w celu wypełnienia zobowiązań umownych.  Przetwarzamy dane osobowe w
zakresie wymaganym do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie.
Przetwarzanie to obejmuje:

· Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w celu utworzenia konta Organizacja
i zarządzania nim oraz w celu świadczenia zamówionych usług.

· Dostarczanie zamówionych towarów i usług.

· Odpowiadanie na Twoje pytania, przetwarzanie Twoich informacji zwrotnych lub
zapewnianie wsparcia w zakresie Twojego konta Organizacja.

· Zapewnienie ogólnej obsługi klienta oraz odpowiadanie na pytania i skargi dotyczące
naszych usług w zakresie danych.

· Zapewnianie dostępu do powiązanych usług i aplikacji.

· Wysyłanie informacji serwisowych dotyczących konserwacji, dostępności,
funkcjonalności lub innych kwestii związanych z Twoim kontem Organizacja.

Zgoda.  Przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili
odwołać.  Przetwarzanie to obejmuje:

· Udostępnianie Twoich danych osobowych naszym autoryzowanym dealerom, aby mogli
oni udzielić Ci wsparcia zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Tobą a Twoim
dealerem.

· Udostępnianie Twoich danych osobowych naszym autoryzowanym dealerom w celu
przekazania Ci informacji marketingowych dotyczących produktów i usług firmy Deere.

· Marketing naszych produktów i usług, a także identyfikacja towarów i usług, które naszym
zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące.  Będziemy się z Tobą kontaktować w celach
marketingowych wyłącznie w sposób, na który wyrazisz zgodę, i zgodnie z Twoimi
preferencjami marketingowymi.

· Jeśli jesteś mieszkańcem UE lub EOG, gromadzimy również Twoją zgodę przed
wykorzystaniem Twoich danych osobowych do przetwarzania i dostarczania alertów
eksperckich lub do innych zastosowań opisanych w aplikacji Consent Manager, do której
link znajduje się na stronie internetowej www.myjohndeere.com.

Jeśli jesteś mieszkańcem Meksyku i nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w
tych drugorzędnych celach, poinformuj nas o tym osobiście lub przez należycie upoważnionego
przedstawiciela prawnego, kontaktując się z nami przy użyciu danych określonych poniżej w
punkcie „Skontaktuj się z nami”.
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Przetwarzanie w celu zapewnienia zgodności.  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi.

Przetwarzanie w oparciu o nasz uzasadniony interes.  Możemy przetwarzać Twoje dane
osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes, a robimy to w następujący sposób:

· Aby monitorować, utrzymywać i ulepszać nasze środowisko IT oraz aplikacje, z których
korzystają nasi klienci i których używamy do zarządzania naszymi usługami.

· W razie potrzeby będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu zapobiegania lub
ścigania działalności przestępczej, takiej jak oszustwa, oraz w celu dochodzenia roszczeń
prawnych lub obrony przed nimi.

· Możemy zanonimizować Twoje dane osobowe w celu tworzenia anonimowych zestawów
danych, które wykorzystujemy do celów biznesowych, w tym do opracowywania nowych
produktów i usług.

· Do oceny korzystania z naszych usług w celu opracowywania nowych produktów i usług
oraz w celu wprowadzania ulepszeń do naszych istniejących produktów i usług.  W tym
celu nie wykorzystujemy danych osobowych osób zamieszkałych na terenie UE lub EOG.
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2. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W tym punkcie dowiesz się więcej o tym, w jaki sposób udostępniamy dane osobowe:

· w firmie John Deere;

· osobom trzecim, aby świadczyć nasze produkty i usługi;

· innym osobom trzecim.

Komu udostępniamy Twoje informacje?
Udostępniamy Twoje informacje w sposób i w celach opisanych poniżej:

i. Spółkom zależnym będącym w całości własnością firmy Deere & Company i przez nią
kontrolowanym, gdy takie ujawnienie jest niezbędne do świadczenia naszych usług lub do
zarządzania naszą działalnością.

ii.  Zewnętrznym dostawcom usług (którzy będą działać zgodnie z naszymi instrukcjami określonymi
w pisemnej umowie), aby pomóc nam w dostarczaniu informacji, produktów lub usług, w
prowadzeniu naszej działalności i zarządzaniu nią lub w zarządzaniu naszymi produktami, lub
usługami i ulepszaniu ich. Udostępniamy Twoje dane osobowe takim osobom trzecim w celu
realizacji usług, z zastrzeżeniem odpowiednich ograniczeń umownych i środków bezpieczeństwa.
Należą do nich dostawcy usług IT, którzy pomagają zarządzać naszymi systemami
informatycznymi i zapleczem operacyjnym oraz usługami maszynowymi, w tym usługami
internetowymi i programowymi, tj. hostingiem danych, konwersją danych i możliwościami
przetwarzania w chmurze, zarządzaniem kontami i bezpieczeństwem, testowaniem, usuwaniem
błędów, raportowaniem błędów i analizą użytkowania, a także dostawcy usług telekomunikacji
mobilnej.

iii. Organom regulacyjnym w celu przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa,
regulacji i zasad oraz wniosków organów ścigania, agencji regulacyjnych i innych agencji
rządowych.

iv. Według Twojego uznania, dealerom firmy John Deere upoważnionym na Twoim koncie
Organizacja, aby mogli oni udzielić Ci wsparcia. Mogą oni wykorzystywać Twoje dane osobowe w
sposób określony w punkcie 1 powyżej, tj. „ W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane
osobowe”, lub w odniesieniu do produktów i usług, które uzupełniają naszą własną ofertę
produktów i usług. Usługi te mogą podlegać odrębnym warunkom i zasadom oraz polityce
prywatności.

v. Możemy udostępniać dane nieosobowe dotyczące wzorców ruchu i korzystania z konta Customer
Organization naszym partnerom, spółkom stowarzyszonym lub reklamodawcom w formie
zbiorczej lub statystycznej.
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vi. Jeśli w przyszłości sprzedamy lub przeniesiemy część lub całość naszej działalności lub aktywów
na rzecz osoby trzeciej, możemy ujawnić informacje potencjalnemu lub faktycznemu nabywcy
zewnętrznemu naszej działalności lub aktywów.

Jeśli jesteś mieszkańcem Meksyku, nie będziemy, bez Twojej uprzedniej zgody, ujawniać Twoich danych
osobowych osobom trzecim, w kraju lub za granicą, chyba że: (a) jest to wymagane przez prawo lub
wymóg sądowy; (b) jest to dokonywane na rzecz spółek holdingowych, spółek zależnych lub
stowarzyszonych podlegających wspólnej kontroli firmy John Deere lub spółki dominującej, lub dowolnej
spółki należącej do tej samej Grupy co firma John Deere, która działa w oparciu o te same wewnętrzne
procesy i zasady; (c) jest to konieczne na mocy umowy zawartej lub mającej zostać zawartą z Tobą, przez
nas lub osobę trzecią; lub (d) w celu ochrony jakichkolwiek praw lub aktywów firmy John Deere lub jej
klientów. Wymagamy lub będziemy wymagać od naszych wykonawców, podwykonawców i dostawców
zgody na wykorzystanie danych osobowych wyłącznie w celu podjęcia działań, do których realizacji
zostali zatrudnieni.
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3. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE

W tym punkcie możesz dowiedzieć się więcej o:

· tym, jak działamy jako firma globalna i przekazujemy dane w skali międzynarodowej;

· ustaleniach, jakie podjęliśmy w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Firma John Deere prowadzi działalność na skalę globalną. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą
być przekazywane i przechowywane w krajach na całym świecie, w tym w UE, Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Brazylii i innych krajach, w których firma John Deere ma swoje biura lub autoryzowanych
dealerów, w których obowiązują różne standardy ochrony danych. Podczas przekazywania danych
osobowych do innych krajów będziemy chronić te informacje w sposób opisany poniżej w niniejszej
informacji o polityce prywatności lub w sposób wskazany w momencie gromadzenia danych.

Firma John Deere podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że przekazywanie danych
osobowych jest zgodne z obowiązującym prawem i podlega starannemu zarządzaniu w celu ochrony
praw i interesów prywatności. Ustanowiliśmy i wdrożyliśmy zestaw Wiążących Reguł Korporacyjnych
(Binding Corporate Rules – BCR) („Reguły BCR”), które organ ochrony danych UE uznał za zapewniające
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, które przetwarzamy na całym świecie. Kopia naszych
Reguł BCR jest dostępna pod adresem www.deere.com.

Jeśli jesteś mieszkańcem Brazylii, w przypadku międzynarodowych transferów do krajów, które
nie zostały uznane za odpowiednie przez Krajowy Urząd Ochrony Danych, zostaną wdrożone
odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne, certyfikaty, kodeksy
postępowania lub inne obowiązujące mechanizmy.  Nasze wewnętrzne zasady i kodeksy
postępowania wymagają również przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów
prawnych i regulacji dotyczących prywatności.

Gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza firmę John Deere lub osobom trzecim, które pomagają
nam dostarczać nasze produkty i usługi, uzyskujemy od nich zobowiązania umowne w zakresie ochrony
Twoich danych osobowych. Niektóre z tych zapewnień, jak np. standardowe klauzule umowne UE, są
uznanymi systemami certyfikacji.

Jeśli otrzymujemy wnioski o udzielenie informacji od organów ścigania lub organów regulacyjnych,
starannie zatwierdzamy te wnioski przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych.

Masz prawo skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń, które
wprowadziliśmy (w tym kopię odpowiednich zobowiązań umownych) w celu zapewnienia odpowiedniej
ochrony Twoich danych osobowych podczas ich przekazywania, jak wspomniano powyżej.
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4. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

W tym punkcie możesz dowiedzieć się więcej na temat

· sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, aby na bieżąco informować Cię o naszych
produktach i usługach;

· sposobu zarządzania swoimi preferencjami marketingowymi;

· tego, kiedy przeprowadzamy profilowanie i analizę oraz sposobu, w jaki to robimy.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, aby na bieżąco informować Cię o naszych produktach i
usługach?

Możemy wykorzystywać dane osobowe, aby informować Cię o produktach i usługach firmy John Deere,
które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem
poczty elektronicznej, poczty, telefonu lub innych kanałów komunikacji, które naszym zdaniem mogą
okazać się pomocne. We wszystkich przypadkach będziemy respektować Twoje preferencje dotyczące
sposobu, w jaki chciałbyś (chciałabyś), abyśmy zarządzali działaniami marketingowymi wobec Ciebie.
Tam, gdzie jest to wymagane, tak jak w UE, nie będziemy prowadzić działań marketingowych bez Twojej
uprzedniej zgody.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy udostępniać Twoje dane dealerom firmy John Deere, aby mogli oni
sprzedawać produkty i usługi, dostosowując ofertę do Twojej działalności.

W jaki sposób możesz zarządzać swoimi preferencjami marketingowymi?

Aby chronić prawa do prywatności i zapewnić Ci kontrolę nad tym, w jaki sposób zarządzamy
marketingiem wobec Ciebie:

· podejmiemy kroki w celu ograniczenia marketingu bezpośredniego do rozsądnego i
proporcjonalnego poziomu, i będziemy wysyłać Ci wyłącznie takie wiadomości, które naszym
zdaniem mogą Cię zainteresować lub mieć dla Ciebie znaczenie;

· możesz w każdej chwili poprosić nas o zaprzestanie marketingu bezpośredniego – możesz
poprosić nas o zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych pocztą elektroniczną,
korzystając z linku „zrezygnuj z subskrypcji”, który można znaleźć we wszystkich wiadomościach
marketingowych wysyłanych przez nas pocztą elektroniczną;

· możesz zmienić sposób, w jaki Twoja przeglądarka zarządza plikami cookie, które mogą być
wykorzystywane do wyświetlania reklam online, przez wprowadzenie odpowiednich ustawień w
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przeglądarce, zgodnie z naszą polityką dotyczącą plików cookie, którą można znaleźć na dole
naszej strony głównej (www.deere.com).

Kiedy i w jaki sposób przeprowadzamy profilowanie i analizę?

Zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na temat informacji,
które gromadzimy za pomocą plików cookie i technologii śledzenia.  Naszą politykę dotyczącą plików
cookie można znaleźć na dole naszej strony głównej (www.deere.com).
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5. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY I PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy i utrzymujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, polityki i
procedury mające na celu zmniejszenie ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty bądź
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do takich informacji, stosownie do ich charakteru.
Podejmowane przez nas środki obejmują nałożenie na naszych pracowników i usługodawców wymogów
zachowania poufności oraz niszczenie lub trwałą anonimizację danych osobowych, jeśli nie są one już
potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. Ponieważ bezpieczeństwo informacji zależy częściowo
od bezpieczeństwa komputera, którego używasz do komunikacji z nami, oraz od zabezpieczeń
stosowanych do ochrony identyfikatorów użytkowników i haseł, prosimy o podjęcie odpowiednich
środków w celu ochrony tych informacji.

Przechowywanie danych osobowych

Większość Twoich informacji przechowujemy w systemach komputerowych i bazach danych
obsługiwanych przez nas lub naszych zewnętrznych usługodawców. Niektóre informacje na Twój temat
są zapisywane w aktach papierowych, które przechowujemy w bezpieczny sposób.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to racjonalnie konieczne do celów,
dla których zostały one zebrane, jak wyjaśniono w niniejszej informacji. W niektórych okolicznościach
możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, np. jeśli jesteśmy do tego zobowiązani
zgodnie z wymogami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi lub księgowymi. W szczególnych
okolicznościach możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, aby mieć dokładny
zapis Twoich kontaktów z nami w przypadku jakichkolwiek skarg lub zastrzeżeń, lub jeśli mamy
uzasadnione powody sądzić, że istnieje perspektywa postępowania sądowego dotyczącego Twoich
danych osobowych lub kontaktów.
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6. PRAWA DOSTĘPNE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA TWOJĄ PRYWATNOŚCIĄ

Z zastrzeżeniem pewnych wyłączeń i w zależności od Twojej lokalizacji, a w niektórych przypadkach w
zależności od podejmowanych przez nas działań związanych z przetwarzaniem danych, przysługują Ci
pewne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je, zaktualizować lub zażądać ich
usunięcia, możesz to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych
kontaktowych podanych w punkcie 8 („Jak się z nami skontaktować”) poniżej.

Ponadto możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych lub, jeśli
jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej, zażądać przeniesienia swoich danych osobowych.

Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, jeśli
przetwarzanie to nie jest konieczne do spełnienia wymogu umownego lub innego wymogu
prawnego.

Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych
podanych w punkcie 8 („Jak się z nami skontaktować”) poniżej.

Jeśli gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, to w każdej chwili możesz wycofać
tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed
jej wycofaniem, ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy
przetwarzania inne niż zgoda.

Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, masz
prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego. Prosimy o podjęcie próby rozwiązania
wszelkich problemów najpierw z nami, choć masz prawo do skontaktowania się z organem nadzorczym w
dowolnym momencie.

Odpowiadamy na wszystkie wnioski otrzymywane od osób pragnących skorzystać z przysługujących im
praw w zakresie ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z nami,
korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 8 („Jak się z nami skontaktować”) poniżej.

Przed ujawnieniem żądanych danych osobowych możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu
potwierdzenia Twojej tożsamości i ze względów bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązującym prawem
zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat w przypadkach dozwolonych przez prawo, np. jeśli Twoje
żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione lub zbyt wysokie.

Możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, kontaktując się z nami. Z zastrzeżeniem przepisów prawa i
innych dopuszczalnych względów dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie spełnić Twoje żądanie lub
poinformujemy Cię, jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji w celu spełnienia Twojego
żądania.
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Nie zawsze jesteśmy w stanie w pełni odpowiedzieć na Twoje żądanie, np. jeśli miałoby ono wpływ na
nasz obowiązek zachowania poufności względem innych, lub jeśli jesteśmy prawnie upoważnieni do
rozpatrzenia żądania w inny sposób.
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7. DANE DZIECI

Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci ani nastolatków i świadomie nie gromadzimy żadnych danych
osobowych bezpośrednio od dzieci poniżej 18 roku życia.  Jeśli uważasz, że przetwarzamy informacje
dotyczące dziecka w niewłaściwy sposób, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych w
punkcie „Jak się z nami skontaktować” poniżej, abyśmy mogli zbadać i ograniczyć dane.
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8. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań:

Jeśli mieszkasz na
terenie:

Informacje kontaktowe:

Stanów Zjednoczonych
Ameryki, Puerto Rico,
Indonezji, Malezji, Meksyku,
Republiki Południowej Afryki,
Tajlandii lub jakiegokolwiek
innego kraju, który nie został
wymieniony poniżej

John Deere Special Technologies Inc.
Do rąk: kierownika ds. prywatności
Centrum Globalnego Postępowania Biznesowego
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265, Stany Zjednoczone Ameryki

PrivacyManager@JohnDeere.com

Więcej informacji na temat kalifornijskich praw do prywatności
znajduje się na stronie internetowej www.deere.com.

Kanady John Deere Canada ULC
Do rąk: głównego specjalisty ds. ochrony prywatności
295 Hunter Road
Skr. poczt. 1000
Grimsby, Ontario L3M 4H5

1-905-945-9281

PrivacyManager@JohnDeere.com

Australii i Nowej Zelandii John Deere Limited (Australia)
Do rąk: kierownika ds. towarów kompletnych 1660170
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Australia:  1800-800-981

Nowa Zelandia:  0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

Argentyny Industrias John Deere Argentina, S.A.

Do rąk: kierownika ds. prywatności
John Orsetti 481 (S2152CFA)
Grenadier Baigorria
Santa Fe, Argentyna

PrivacyManager@JohnDeere.com

Boliwii, Brazylii, Kolumbii,
Ekwadoru, Paragwaju, Rosji,
Zambii

John Deere Shared Services
Do rąk: kierownika ds. prywatności
Centrum Globalnego Postępowania Biznesowego
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265, Stany Zjednoczone Ameryki

PrivacyManager@JohnDeere.com
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Bahamów, Chile, Kostaryki,
Republiki Dominikańskiej,
Gwatemali, Haiti, Hondurasu,
Jamajki, Nikaragui, Paragwaju,
Peru, Trynidadu i Tobago,
Urugwaju

Industrias John Deere, Meksyk
Do rąk: kierownika ds. prywatności
Blvd. Diaz Ordaz, Numero 500
Colonia La Leona, Codigo Postal 66210
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Meksyk

PrivacyManager@JohnDeere.com

Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego

Urzędnik ds. ochrony prywatności danych UE
John Deere GmbH & Co. KG
Straßburger Allee 3, 67657
Kaiserslautern, Niemcy

R2DataPrivacyManager@JohnDeere.com

Formularz wniosku dotyczący praw podmiotu danych

Jeśli jesteś mieszkańcem Meksyku

Poniższy punkt ma zastosowanie tylko wtedy, jeśli mieszkasz w Meksyku:

Możesz ograniczyć wykorzystanie lub ujawnienie swoich danych osobowych, lub w przypadku, gdy
opieramy się na zgodzie na przetwarzanie, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, za pomocą wniosku,
kontaktując się z nami przy wykorzystaniu danych określonych powyżej w punkcie „Skontaktuj się z
nami”, który musi zawierać co najmniej następujące informacje:

1. Imię i nazwisko oraz adres e-mail lub adres, abyśmy mogli przekazać odpowiedź na Twój
wniosek.

2. Dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość lub, w stosownych przypadkach, Twojego
przedstawiciela prawnego.

3. Wyraźny opis danych osobowych, których wykorzystanie lub ujawnianie chcesz ograniczyć.

4. Wszelkie inne elementy lub dokumenty ułatwiające lokalizację Twoich danych osobowych.

W razie potrzeby możemy poprosić o dodatkowe informacje.

Zostaniesz poinformowany(-a) o odpowiedzi na Twój wniosek w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych i,
jeśli będzie to stosowne, zostanie on zrealizowany w ciągu maksymalnie 20 (dwudziestu) dni roboczych.


