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ПРОФИЛ НА ПОТРЕБИТЕЛ JOHN DEERE
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Актуализация: 01 март 2021 г.

Под контрола на кое дружество John Deere се намира Вашият Профил на потребител
John Deere?

Ако Вашият
постоянен адрес е в:

Вашият Профил се контролира от:

Съединени
американски щати,
Пуерто Рико,
Индонезия, Малайзия,
Мексико, Република
Южна Африка, Тайланд
или всяка от
държавите, изброени
по-долу

Специални технологии John Deere Inc.
На вниманието на: Мениджър по поверителност
на информацията
Център за глобално бизнес поведение
Сграда John Deere
Молийн, IL 61265, САЩ

Канада John Deere Канада ULC
На вниманието на: Главен експерт по
поверителност на информацията
Хънтър Роуд № 295
П.К. 1000
Гримзби, ON L3M 4H5

Австралия и Нова
Зеландия

John Deere Ограничено дружество (Австралия)
На вниманието на: попълнете Стоков мениджър
1660170
Магнезиъм Драйв
Крестмийд, Куинсланд 4132

Аржентина John Deere Индустриас Аржентина, S.A.

На вниманието на: Мениджър по поверителност
на информацията
Джон Орсети 481 (S2152CFA)
Гренадиер Баигориа
Провинция Санта Фе, Аржентина
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Боливия, Бразилия,
Колумбия, Еквадор,
Парагвай, Русия,
Замбия

Споделени услуги John Deere
На вниманието на: Мениджър по поверителност
на информацията
Център за глобално бизнес поведение
Сграда John Deere
Молийн, IL 61265, САЩ

Бахамските острови,
Чили, Коста Рика,
Доминиканска
република, Гватемала,
Хаити, Хондурас,
Ямайка, Никарагуа,
Парагвай, Перу,
Тринидад и Тобаго,
Уругвай

John Deere Индустриас, Мексико
На вниманието на: Мениджър по поверителност
на информацията
Бул. „Диаз Ордаз“ № 500
Колониа Ла Леона, ПК 66210
Сан Педро Гарза Гарсиа, Нуево Леон, Мексико

Европейски съюз или
Европейско
икономическо
пространство

John Deere GmbH & Co. KG
Щрасбургер Алее № 3, 67657
Кайзерслаутерн, Германия

Горепосоченото дружество (по-долу „John Deere“, „ние“, „нас“) контролира Вашите лични
данни и се отнася сериозно към защитата на данните и задълженията си във връзка с
поверителността. Настоящото уведомление за поверителност разяснява начините, по
които събираме, използваме и споделяме лични данни, когато Вие създавате, използвате
или влизате във Вашия Профил на потребител John Deere (Вашия „Профил“), което
включва:

1. Какви лични данни събираме и кога и защо ги използваме.

2. Как споделяме лични данни в рамките на John Deere и с нашите доставчици на
услуги, регулатори и други трети страни.

3. Разяснения относно директния маркетинг.

4. Предаване на лични данни на глобално ниво.

5. Начините, по които защитаваме и съхраняваме лични данни.

6. Законните права, които имате, за да управлявате своята поверителност.

7. Данни за деца.
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8. Как можете да се свържете с нас за допълнителна информация.

Ние може да въвеждаме периодични промени в това уведомление, които правим с цел
поддържане на неговата актуалност спрямо законовите изисквания и начина, по който
управляваме бизнеса си. Моля, проверявайте тези страници редовно за последната
версия на уведомлението. В случай че направим съществени изменения в настоящото
уведомление за поверителност, ще потърсим начин да Ви информираме чрез нашия
уебсайт или по имейл („Уведомление за промяна“).

На нашата платформа може да намерите външни линкове към уебсайтове или мобилни
приложения на трети страни. Настоящото уведомление за поверителност не се прилага
към Вашето използване на уебсайтове на трети страни.

Важна информация относно John Deere:

Дружеството John Deere, което е отговорно за Вашите лични данни, е дружеството,
което обслужва Вашия Профил, както е посочено по-горе.

Можете да намерите допълнителна информация за John Deere на www.deere.com или
като се свържете с нас чрез информацията за контакт в раздел „Осъществяване на
връзка с нас“ по-долу.
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1. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И КОГА И ЗАЩО ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

В този раздел можете да намерите допълнителна информация относно

· кога събираме лични данни;

· видовете лични данни, които събираме;

· как използваме личните данни; и

· законовите основания за използване на лични данни

Кога събираме информация

За да Ви предоставим Вашия Профил, ние може да обработваме лични данни, свързани с
Вас.

Ние събираме информация за Вас и когато Вие:

· създавате и използвате Профил

· се абонирате да получавате маркетингови и други съобщения от нас

· използвате наши свързани услуги, които са налични на www.myjohndeere.com, или
използвате профила си, за да получите достъп до Портал за частите на John Deere
или други свързани уебсайтове на Deere.

Моля, прегледайте нашата Фирмена декларация за поверителност на уебсайт
www.deere.com за допълнителна информация относно това как обработваме Вашите лични
данни, когато посещавате нашите интернет страници.

Личните данни, които събираме и използваме

Когато създавате и използвате Вашия Профил, от Вас се изискват определени лични
данни, които са определени като задължителни и които Вие предоставяте по време на
процеса на регистрация, като информация за контакт (вж. по-долу списък на
информацията, която събираме). Вие нямате задължение да предоставите тази
информация, но без нея Вие не може да направите регистрация за Профил. По желание
можете да добавите и допълнителна информация към Вашия Профил, например можете
да предоставите информация за компанията си и да свържете Профила си с
Организацията John Deere на Вашия работодател, така че да се виждате в Организацията
като служител или партньор (моля погледнете нашето уведомление за поверителност
относно Потребителските организации за допълнителна информация относно това как
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обработваме Ваши лични данни, когато използвате профил на Потребителска
организация).

Когато създавате и използвате Вашия Профил, ние събираме следната информация:

· име, име на компанията и парола;

· имейл адрес;

· телефонен номер; и

· адрес

· техническа информация, която може да представлява и лични данни (вид на Вашия
браузър, операционна система, IP адрес, име на домейн, брой на ползванията на
Вашия Профил, прекарано време във Вашия Профил) — може да бъде събирана
посредством „бисквитки“ и други проследяващи технологии (като прозрачни GIF
файлове). Моля, вижте нашата политика за „бисквитките“ за допълнителна
информация относно „бисквитките“, които събираме.  Линк към тази политика е
предоставен в края на заглавната ни страница (www.deere.com).

Чувствителни лични данни

Ние не обработваме чувствителна информация или „Специални категории лични данни“,
която се отнася до въпроси като расов или етнически произход, религиозни вярвания,
физическо или психично здраве, членство в синдикални организации, сексуална
ориентация, информация относно сексуалния живот, биометрични данни за
идентифициране на лицето, генетични данни.

Правни основания за използване на Вашите лични данни

Ние събираме, използваме и споделяме Вашите лични данни, само когато сме сигурни, че
разполагаме със съответното законодателно основание за това. Личните данни, които ни
предоставяте, се обработват за следните основни и необходими цели:

Обработване с цел изпълнение на договорни задължения.  Ние обработваме Ваши
личните данни съгласно изискванията, за да изпълним договорните си задължения към
Вас.  Това обработване включва:

· Събиране или използване на Вашите лични данни, за да създадем и управляваме
Вашия Профил на потребител, както и за да предоставим включените и заявени
услуги.
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· Предоставяне на фактури за поръчани стоки и услуги.

· Отговаряне на Ваши запитвания, обработване на Ваша обратна връзка или
обслужване на Вашия Профил на потребител. Това може да включва данни от
разговори, които вие може да инициирате или осигурите като например чрез
нашите уебсайтове, формуляри за контакт, имейли или по телефона. В настоящото
Уведомление за поверителност, „стоки и услуги“ включва достъп до нашите уеб
услуги, оферти, друго съдържание, бюлетини с немаркетингов характер, бели книги,
ръководства, обучения и събития, които са свързани с Вашия Профил на потребител.

· Предоставяне на общи потребителски услуги и отговаряне на Ваши запитвания и
оплаквания във връзка с нашите услуги за данни.

· Поддържане на Вашия достъп до услуги и приложения.

· Изпращане на съобщения относно услугите по поддръжката, наличността,
функционалността или други въпроси, които се отнасят до Вашия Профил.

Съгласие.  Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, което
може да оттеглите по всяко време.  Това обработване включва:

· Споделяне на Вашите лични данни с наши оторизирани дилъри, така че да могат да
Ви обслужват съгласно договореното между вас.

· Споделяне на Вашите лични данни с наши оторизирани дилъри, така че да могат да
се свържат с Вас с маркетингова информация относно продукти и услуги на Deere.

· За целите на маркетинга на наши продукти, услуги и други, така че да можем да
идентифицираме тези стоки и услуги, които според нас биха представлявали
интерес за Вас.  Ние ще се свържем с Вас с маркетингови цели само ако ни
оторизирате за това в своите маркетингови предпочитания.

Ако сте жител на Мексико и не желаете Вашите лични данни да бъдат обработвани за
такива вторични цели, моля, уведомете ни лично или чрез упълномощен законен
представител, като се свържете с нас на информацията за контакт, посочена по-долу в
раздел „Връзка с нас“.

Обработване с цел осигуряване на изпълнение.  Ние обработваме Вашите лични данни в
съответствие с приложимите законови или регулативни изисквания.

Обработване въз основа на наш легитимен интерес.  Ние може да обработваме Ваши
лични данни въз основа на наш легитимен интерес, както следва:

· За да наблюдаваме, поддържаме и подобряваме нашата ИТ среда и приложенията,
които използват клиентите ни и които използваме ние, за да управляваме услугите
си.
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· Ако е необходимо, използваме Ваши лични данни за целите на предотвратяване или
проследяване на престъпни дейности като измама, за да предявим съдебни искове
или за да се защитим срещу такива.

· В случай че използвате наши услуги или закупувате наши стоки или услуги от името
на корпоративен клиент, или бъдете определен по друг начин като лице за контакт
в бизнес взаимоотношение между нас и даден корпоративен клиент, Вашите лични
данни ще бъдат използвани за тези цели.

· Ние може да анонимизираме Ваши лични данни, за да създадем анонимизирана
съвкупност от данни, която използваме за бизнес цели, включително за
разработване на нови продукти и услуги.

· В случай на телефонни разговори или чат сесии, ние записваме тези разговори или
сесии (след като Ви уведомим за това по време на разговора, преди да започне
записът) с цел подобряване на качеството на услугите ни.

· За да оценим Вашето използване на услугите ни, за да подпомогнем разработването
на нови продукти и услуги, свързани с Вашия Профил, както и за да направим
подобрения в съществуващите ни продукти и услуги.
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2. СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

В този раздел можете да намерите допълнителна информация относно това как
споделяме лични данни:

· в рамките на John Deere

· с трети страни, които ни подпомагат в предоставянето на продукти и услуги; и

· с други трети страни

С кого споделяме Вашата информация?
Ние споделяме Вашата информация по начина и за целите, описани по-долу:

i. с дружества, които се притежават изцяло или са контролирани от Deere & Company,
когато такова разкриване е необходимо, за да предоставим нашите услуги или за
да управляваме нашия бизнес;

ii. с трети страни доставчици на услуги (които оперират съгласно инструкциите,
изложени в писмено споразумение с нас), за да ни подпомогнат в предоставянето
на информация, продукти или услуги, в реализирането и управлението на нашия
бизнес или в управлението и усъвършенстването на нашите продукти и услуги. Ние
споделяме Вашите лични данни с трети страни, за да осъществяваме услуги, които
са предмет на съответни договорни рестрикции и мерки за сигурност.  Тези страни
включват доставчици на ИТ услуги, които ни подпомагат в управлението на нашите
ИТ и бек офис системи и машинни услуги, в това число интернет и софтуерни услуги,
както следва: хостинг на данни, конверсия на данни, облачни технологии,
управление на клиенти и сигурност, тестване, отстраняване на грешки, докладване
за грешки, използване на аналитични услуги, както и доставчици на мобилни
телекомуникационни услуги.

iii. с регулатори за постигане на съответствие с приложимите закони, разпоредби,
правила, искове за правоприлагане, регулаторни и други правителствени агенции.

iv. по Ваша преценка, с оторизирани дилъри на John Deere, така че да могат да Ви
обслужват. Дилърите може да използват Ваши лични данни по начините, описани в
Раздел 1 по-горе „Как използваме Вашите лични данни“ или във връзка с продукти
и услуги, които допълват нашия асортимент от продукти и услуги. Тези услуги може
да бъдат предмет на отделни условия или политики за поверителност.
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v. ние може да споделяме в обобщен статистически формат нелични данни относно
моделите на трафик и използването на Профила с наши партньори, дъщерни
дружества или рекламни агенции.

vi. Ако в бъдеще продадем или прехвърлим част или целия си бизнес или активи на
трета страна, ние можем да разкрием информация, която касае нашия бизнес и
активи пред потенциален или действителен купувач трета страна.

Ако сте жител на Мексико, без Вашето предварително писмено съгласие ние не можем да
разкриваме Ваши лични данни на трети страни, независимо дали местни или
чуждестранни лица, освен ако: (а) това не e по силата на законово или съдебно изискване;
(б) то се прави към холдинг дружествата, филиалите или дъщерните дружества под общия
контрол на John Deere, пред централата или друго дружество от същата група John Deere,
които оперират при едни и същи вътрешни процеси и политики; (в) това е необходимо за
нас или трета страна по смисъла на договор, който е изпълнен или предстои да бъде
изпълнен с Вас; или (г) е необходимо за защитата на всички права и активи на John Deere
или неговите клиенти. Ние сме изискали или ще изискаме от нашите изпълнители,
подизпълнители и доставчици да се съгласят да използват Вашите лични данни
изключително за целите на изпълнението на дейностите, за които са наети.
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3. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ГЛОБАЛНО НИВО

В този раздел можете да намерите допълнителна информация относно:

· това как функционираме като глобален бизнес и как прехвърляме данни на
международно ниво.

· условията, които сме създали, за да защитим Вашите лични данни.

John Deere функционира на глобална основа. Съответно, Вашите лични данни може да
бъдат прехвърляни и съхранявани в държави по целия свят, включително в ЕС,
Съединените американски щати, Бразилия и други държави, в които John Deere има
офиси или оторизирани дилъри, които са обект на различни стандарти на защита на
данните. Когато прехвърляме Ваши лични данни към други държави, ние защитаваме
тази информация, както е описано по-долу в настоящото Уведомление за поверителност
или както Ви е представено към момента на събиране на данните.

John Deere предприема нужните стъпки, за да гарантира, че прехвърлянето на лични
данни е в съответствие с приложимото законодателство и че то се управлява внимателно,
за да се защитят Вашите права и интереси на лична неприкосновеност. Относно
прехвърлянето на данни между дъщерните ни дружества, които притежаваме изцяло и
контролираме общо, ние сме установили и внедрили съвкупност от Обвързващи
корпоративни правила (ОКП), които са признати от органите по поверителност на
информацията в ЕС като предоставящи адекватно ниво на защита на личните данни, които
управляваме глобално. Копие от тези правила може да намерите на www.deere.com.

Ако сте жител на Бразилия, когато се касае за международно прехвърляне към държави,
които не се възприемат като подходящи от Националния орган за защита на данните, ще
бъдат внедрени подходящи мерки като стандартни договорни клаузи, сертификати,
правила за поведение или други валидни механизми.  Нашите вътрешни политики и
правила за поведение изискват и съответствие с всички приложими закони и разпоредби
относно неприкосновеността на личния живот.

Когато прехвърляме Ваши лични данни извън John Deere или към трети страни, които ни
подпомагат в предоставянето на продукти и услуги, ние сключваме договорни
ангажименти за защита на Вашите лични данни. Някои от тези гаранции са добре познати
схеми за сертифициране, каквито са например Стандартните договорни клаузи на ЕС.

При получаване на искания за информация от страна на правоприлагащи органи или
регулатори, преди да разкрием лични данни, ние преценяваме внимателно тези искания.

Имате право да се свържете с нас за допълнителна информация относно мерките на
защита, които прилагаме (включително и на копие от съответните договорни
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ангажименти), за да гарантираме адекватната защита на Вашите лични данни, когато те се
прехвърлят по горепосочения начин.
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4. РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ

В този раздел можете да намерите допълнителна информация относно

· това как използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме актуална
информация за нашите продукти и услуги.

· това как можете да управлявате Вашите маркетингови предпочитания

· това кога и по какъв начин предприемаме профилиране и аналитични дейности

Как използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме актуална информация за
нашите продукти и услуги

Ние може да използваме лични данни, за да Ви запознаем с определени продукти и
услуги на John Deere, за които считаме, че биха представлявали интерес за Вас. Ние може
да се свържем с Вас по имейл, поща, телефон или чрез друг комуникационен канал, за
който считаме, че би бил полезен за Вас. Във всички случаи, ние спазваме Вашите
предпочитания за това как искате да управляваме маркетинговите си дейности спрямо
Вас.  Там където това се изисква, както например в ЕС, ние не Ви отправяме маркетингови
предложения без Вашето предварително съгласие.

Ако сте предоставили съгласието си, може да споделим данните Ви с дилъри на John
Deere, така че да могат да Ви отправят маркетингови предложения, които съответстват на
дейността Ви.

Как можете да управлявате Вашите маркетингови предпочитания

С цел защита на правата на лична неприкосновеност, както и за да гарантираме, че имате
контрол върху това как управляваме нашата маркетингова дейност спрямо Вас:

· ние ще направим нужните стъпки, за да ограничим директния маркетинг до
разумно и пропорционално ниво и ще Ви изпращаме единствено съобщения,
които според нас могат да представляват интерес за Вас;

· можете да ни помолите да преустановим директния маркетинг по всяко време —
можете да помолите преустановяване на имейл маркетинга, като последвате линк



13

„отписване“, който ще откриете във всяко маркетингово съобщение, което Ви
изпращаме по имейл.  и

· можете да промените начина, по който Вашият браузър управлява „бисквитките“,
които може да се използват, за да се представят онлайн реклами, като посетите
настройките в своя браузър, както е обяснено в политиката ни относно
„бисквитките“, която може да намерите в края на заглавната ни страница
(www.deere.com).

Кога и по какъв начин предприемаме профилиране и аналитични дейности

Моля, разгледайте нашата политика относно „бисквитките“, за да разберете повече за
информацията, която събираме като използваме „бисквитки“ и проследяващи
технологии.  Нашата политика за „бисквитки“ е приложена с линк в края на заглавната ни
страница (www.deere.com).
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5. КАК ЗАЩИТАВАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Сигурност

Ние сме внедрили и поддържаме подходящи мерки на техническа и организационна
сигурност, политики и процедури, които са разработени, за да намалят риска от случайно
унищожаване или загуба на данни или от неоторизирано разкриване или достъп до данни,
които съответстват на естеството на съответната информация. Мерките, които
предприемаме, включват определяне на изисквания за конфиденциалност към нашите
служители и доставчици на услуги; и унищожаване или перманентно заличаване на лични
данни, ако те вече не са необходими за целите, за които са събрани. Тъй като сигурността
на информацията частично зависи от сигурността на компютрите, които използвате, за да
ползвате нашите услуги, както и от сигурността, която прилагате, за да защитите
потребителската си идентичност и пароли, моля, вземете необходимите мерки, за да
защитите тази информация.

Съхраняване на Вашите лични данни

Ние съхраняваме по-голямата част от информацията, която се отнася до Вас, в компютърни
системи и бази данни, които се оперират или от нас, или от нашите външни доставчици на
услуги. Част от информацията, която се отнася до Вас, се записва в хартиени папки, които
съхраняваме на сигурно място.

Ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, който е необходим за целите, за
които те са събрани, както е разяснено в настоящото уведомление. В някои случаи може
да съхраняваме Ваши лични данни за по-дълъг период от време, например когато това се
изисква от законови, регулативни, данъчни или счетоводни изисквания. При определени
обстоятелства може да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълъг период от време,
така че да изготвим точен архив на взаимоотношенията Ви с нас, в случай на оплаквания
или проблеми, или когато имаме разумни основания да считаме, че е възможен съдебен
спор, който се отнася до Ваша лична информация или взаимоотношения.
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6. ЗАКОННИ ПРАВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗАЩИТАТА НА ВАШИТЕ
ЛИЧНИ ДАННИ

С определени изключения и в зависимост от местонахождението Ви, а в някои случаи и в
зависимост от дейностите по обработване на данни, които предприемаме, Вие
разполагате с определени права във връзка с Вашите лични данни.

Ако желаете да потвърдите съществуването на обработване на данни, както и да
достъпите, коригирате, актуализирате или изискате заличаване, блокиране или
анонимизиране на Вашите лични данни, да изискате информация за публични и частни
лица, с които споделяме данни, можете да направите това по всяко време, като се свържете
с нас, като използвате информацията за контакт предоставена в Раздел 8 по-долу
(„Осъществяване на връзка с нас“).

Освен това може да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни или
ако сте жител на Европейския съюз, да изискате преносимостта на Вашите лични данни.

Може и да се противопоставите на обработването на Ваши лични данни от наша страна,
когато това обработване не е необходимо, за да се удовлетвори договорно или друго
законово изискване.

Може да упражните тези права, като се свържете с нас, използвайки информацията за
контакт, предоставена в Раздел 8 по-долу („Осъществяване на връзка с нас“).

В случай, че сме събрали и обработили Вашите лични данни с Ваше съгласие, тогава можете
да оттеглите съгласието си по всяко време.  Оттеглянето на съгласието Ви не влияе на
законността на обработването, което сме осъществили преди оттеглянето, нито влияе
върху обработването на Вашите лични данни, което се осъществява въз основа на други
законови основания за обработване.

В случай, че имате притеснения относно начина, по който обработваме личните Ви данни,
Вие имате право да подадете жалба пред Вашия местен орган по надзор. Въпреки че
имате право да се свържете с Вашия орган по надзор по всяко време, молбата ни е по
възможност да се опитате да разрешите всички въпроси първо с нас.

Ние отговаряме на всички заявления, които получаваме от лица, които желаят да упражнят
своите права на защита на личните данни, в съответствие с приложимото законодателство
за защита на данните.

В случай на въпроси относно Вашите лични данни, моля, свържете се с нас, като използвате
информацията за контакт, предоставена в Раздел 8 по-долу („Осъществяване на връзка с
нас“).
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Преди да разкрием личните данни, които сте изискали, ние може да помолим за
допълнителна информация от Ваша страна, за да потвърдим Вашата идентичност, както и
с оглед на целите на сигурността. В съответствие със съответното законодателство, ние си
запазваме правото, когато това е законово позволено, да налагаме такса, например,
когато Вашето заявление е явно неоснователно или прекомерно.

Можете да упражните правата си, като се свържете с нас. С оглед на всички законови и
други допустими съображения, ние ще положим всяко разумно усилие, за да
удовлетворим заявлението Ви своевременно или ще Ви информираме, в случай че
изискваме допълнителна информация, за да го изпълним.

Възможно е невинаги да можем да адресираме заявлението Ви изцяло, например, когато
това би засегнало задълженията ни за конфиденциалност към други лица или когато имаме
законното право да го обработим по различен начин.
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7. ДАННИ ЗА ДЕЦА

Нашите Услуги не са насочени към деца или младежи и ние не събираме съзнателно
лични данни директно от деца под 18-годишна възраст.  Ако считате, че обработваме
неподходящо информация, която се отнася до дете, моля, свържете се с нас, като
използвате информацията за контакт, предоставена в раздел „Осъществяване на връзка с
нас“ по-долу, за да може да направим разследване и ограничим данните.
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8. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКА С НАС

Моля, свържете с нас, ако имате някакви въпроси:

Ако Вашият постоянен
адрес е в:

Информация за контакт:

Съединени американски
щати, Пуерто Рико,
Индонезия, Малайзия,
Мексико, Република
Южна Африка, Тайланд
или всяка от държавите,
изброени по-долу

Специални технологии John Deere Inc.
На вниманието на: Мениджър по поверителност на
информацията
Център за глобално бизнес поведение
Сграда John Deere
Молийн, IL 61265, САЩ

PrivacyManager@JohnDeere.com

За допълнителна информация относно правата за
защита на личните данни в Калифорния, вижте
www.deere.com.

Канада John Deere Канада ULC
На вниманието на: Главен експерт по поверителност
на информацията
Хънтър Роуд № 295
П.К. 1000
Гримзби, ON L3M 4H5

1-905-945-9281

PrivacyManager@JohnDeere.com

Австралия и Нова
Зеландия

John Deere Ограничено дружество (Австралия)
На вниманието на: попълнете Стоков мениджър
1660170
Магнезиъм Драйв
Крестмийд, Куинсланд 4132

Австралия: 1800-800-981

Нова Зеландия: 0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com
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Аржентина John Deere Индустриас Аржентина, S.A.

На вниманието на: Мениджър по поверителност на
информацията
Джон Орсети 481 (S2152CFA)
Гренадиер Баигориа
Провинция Санта Фе, Аржентина

PrivacyManager@JohnDeere.com

Боливия, Бразилия,
Колумбия, Еквадор,
Парагвай, Русия,
Замбия

Споделени услуги John Deere
На вниманието на: Мениджър по поверителност на
информацията
Център за глобално бизнес поведение
Сграда John Deere
Молийн, IL 61265, САЩ

PrivacyManager@JohnDeere.com

Бахамските острови,
Чили, Коста Рика,
Доминиканска
република, Гватемала,
Хаити, Хондурас,
Ямайка, Никарагуа,
Парагвай, Перу,
Тринидад и Тобаго,
Уругвай

John Deere Индустриас, Мексико
На вниманието на: Мениджър по поверителност на
информацията
Бул. „Диаз Ордаз“ № 500
Колониа Ла Леона, ПК 66210
Сан Педро Гарза Гарсиа, Нуево Леон, Мексико

PrivacyManager@JohnDeere.com

Европейски съюз или
Европейско
икономическо
пространство

Длъжностно лице по защита на личните данни ЕС
John Deere GmbH & Co. KG
Щрасбургер Алее № 3, 67657
Кайзерслаутерн, Германия

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com
Формуляр-заявление за правата на субекта на данни

Ако сте жител на Мексико

Този раздел се прилага само в случай, че сте жител на Мексико:

Можете да ограничите използването и разкриването на Вашите лични данни — или, ако
разчитаме на съгласие за обработване, да оттеглите съгласието си — чрез заявление, като
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се свържете с нас чрез информацията за контакт, посочена в раздел „Връзка с нас“ по-
горе, което трябва да съдържа минимум следната информация:

1. Трите имена и имейл адрес или физически адрес, така че да може да изпратим
отговор на Вашето заявление.

2. Документите, които доказват Вашата идентичност, или, когато това е приложимо,
същите на Вашия законен представител.

3. Ясно описание на личните данни, по отношение на които търсите ограничение на
употребата или разкриването.

4. Всеки друг елемент или документ, който улеснява локализирането на Вашите
лични данни.

Когато е необходимо, може да поискаме допълнителна информация.

Вие ще бъдете уведомени за отговора на заявлението си в рамките на 15 (петнадесет)
работни дни, което, ако това е подходящо, ще бъде изпълнено за максимален срок от
20 (двадесет) работни дни.


