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JOHN DEERE GEBRUIKERSACCOUNT
PRIVACYVERKLARING
Bijgewerkt: 01 maart 2021

Welke John Deere-entiteit beheert uw John Deere-gebruikersaccount?

Indien u woonachtig
bent in:

Wordt uw account beheerd door:

Verenigde Staten van
Amerika, Puerto Rico,
Indonesië, Maleisië,
Mexico, Republiek Zuid-
Afrika, Thailand, of een
land dat niet hieronder
wordt vermeld

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

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

Australië en Nieuw-
Zeeland

John Deere Limited (Australia)
T.a.v.: complete Goods Manager 1660170
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Argentinië Industrias John Deere Argentina, S.A.

T.a.v.: Privacy Manager
John Orsetti 481 (S2152CFA)
Grenadier Baigorria
Province of Santa Fe, Argentinië

Bolivia, Brazilië,
Colombia, Ecuador,
Paraguay, Rusland,
Zambia

John Deere Shared Services
T.a.v.:  Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
One John Deere Place
Moline, IL 61265, USA
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Bahama’s, Chili, Costa
Rica, Dominicaanse
Republiek, Guatemala,
Haïti, Honduras,
Jamaica, Nicaragua,
Paraguay, Peru, Trinidad
& Tobago, Uruguay

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

Europese Unie of
Europese Economische
Ruimte

John Deere GmbH & Co. KG
Straßburger Allee 3, 67657
Kaiserslautern, Duitsland

De hierboven genoemde John Deere-entiteit (hierna ‘John Deere’, ’wij’, ‘ons’) beheert uw
persoonsgegevens en neemt haar verantwoordelijkheden inzake de gegevensbescherming en
privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen,
gebruiken en delen wanneer u uw John Deere-gebruikersaccount (uw ‘Account’) aanmaakt,
opent en gebruikt, zoals:

1. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en wanneer en waarom wij deze gebruiken.

2. Hoe wij persoonsgegevens binnen John Deere en met onze serviceproviders,
toezichthouders en andere externe partijen delen.

3. Meer uitleg over Direct Marketing.

4. Internationale overdracht van persoonsgegevens.

5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en opslaan.

6. Uw wettelijke rechten om u te helpen uw privacy te beheren.

7. Gegevens van kinderen.

8. Hoe u contact met ons kunt opnemen voor meer informatie.

Wij kunnen deze verklaring af en toe volgens de wettelijke vereisten en aan onze
bedrijfsvoering aanpassen. Lees deze pagina's regelmatig door voor de meest recente versie
van deze verklaring. Als wij iets substantieels aan deze privacyverklaring veranderen, proberen
wij u daarvan op de hoogte te stellen via een bericht op onze website of via een e-mail
(‘Wijzigingsbericht’).

Op onze websites of de mobiele applicaties op ons platform kunt u links naar websites van
derden aantreffen. Deze privacyverklaring geldt niet voor uw gebruik van sites van derden.
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Belangrijke informatie over John Deere:

De John Deere-entiteit die die uw Account ondersteunt zoals hierboven uiteengezet, is
verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Ga voor meer informatie over John Deere naar www.deere.com of neem contact met ons op
via de gegevens in de sectie Contact opnemen hieronder.
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1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERZAMELEN EN WANNEER EN WAAROM WIJ DEZE
GEBRUIKEN

In deze sectie kunt u meer lezen over

· wanneer wij persoonsgegevens verzamelen;

· de categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen;

· hoe wij persoonsgegevens gebruiken; en

· de rechtsgrond waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

Wanneer verzamelen wij gegevens

Om u een Account te verstrekken, kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen.

We kunnen ook gegevens over u verzamelen als u:

· een Account aanmaakt en gebruikt

· u zich aanmeldt voor marketing- en andere communicatie van ons.

· u gebruik maakt van onze gelinkte services via www.myjohndeere.com, of u uw account
gebruikt voor toegang tot het John Deere Parts-portaal of andere gerelateerde Deere-
websites.

Ga naar de Privacyverklaring van onze onderneming op www.deere.com voor meer informatie
over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken tijdens uw bezoek aan onze websites.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken

Bij het aanmaken en gebruiken van uw Account vragen wij om enkele persoonsgegevens die als
verplicht zijn aangemerkt en die u tijdens het registratieproces verstrekt, zoals contactgegevens
(zie hieronder voor de lijst gegevens die wij verzamelen). U bent niet verplicht deze gegevens te
verstrekken, maar zonder deze gegevens kunt u zich niet voor een Account aanmelden.
Daarnaast kunt u vrijwillig aanvullende informatie aan uw Account toevoegen. U kunt
bijvoorbeeld gegevens over uw bedrijf toevoegen en u kunt uw Account koppelen aan de John
Deere Organisatie van uw werkgever, zodat u als medewerker of partner in die Organisatie
wordt weergegeven (zie onze Privacyverklaring voor klantenorganisaties voor meer informatie
over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van een account van
een klantorganisatie).
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Wij verzamelen de volgende gegevens wanneer u uw Account aanmaakt en gebruikt:

· naam, bedrijfsnaam en wachtwoord;

· e-mailadres;

· telefoonnummer; en

· adres

· we kunnen via cookies en andere trackingtechnologieën (zoals transparante GIF-
bestanden) technische gegevens verzamelen die ook als persoonsgegevens kan worden
beschouwd (uw browsertype, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam, het aantal
keren dat u uw Account gebruikt en de hoeveelheid tijd die u aan uw Account besteedt).
Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die wij verzamelen.
Onderaan onze startpagina vindt u een link naar dit beleid (www.deere.com).

Gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen gevoelige gegevens of ‘bijzondere categorieën van persoonsgegevens’ over
ras of etnische afkomst, religieuze overtuigingen, lichamelijke of geestelijke gezondheid,
lidmaatschap van een vakbond, seksuele gerichtheid, gegevens over het seksuele leven,
biometrische gegevens voor het identificeren van een persoon of genetische gegevens.

De rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsoonsgegevens

Wij verzamelen, gebruiken en delen uw persoonsgegevens enkel als wij ervan overtuigd zijn dat
wij daarvoor een geldige rechtsgrondslag hebben. De persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt,
worden voor de volgende primaire en noodzakelijke doeleinden verwerkt:

Verwerking voor naleving van contractuele verplichtingen. Wij verwerken uw
persoonsgegevens zoals vereist in verband met onze contractuele verplichtingen aan u. Deze
verwerking bestaat uit:

· Het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens voor de opzet en het beheer van
uw Gebruikersaccount en voor het leveren van de inbegrepen en aangevraagde diensten.

· Het leveren van facturen voor bestelde goederen en diensten.

· Het beantwoorden van uw vragen, het verwerken van uw feedback of het bieden van
ondersteuning bij uw Gebruikersaccount. Dit kunnen ook gespreksgegevens zijn die u
initieert of mogelijk maakt, bijvoorbeeld via onze websites, via contactformulieren, e-
mails of per telefoon. In deze Privacyverklaring bedoelen we met ‘goederen en diensten’
de toegang tot onze webservices, aanbiedingen, andere content, niet-
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marketinggerelateerde nieuwsbrieven, whitepapers, handleidingen, trainingen en
evenementen met betrekking tot uw Gebruikersaccount.

· Het voorzien van algemene klantenservice en om op uw vragen en klachten met
betrekking tot onze datadiensten te reageren.

· Het onderhouden van uw toegang tot diensten en applicaties.

· Het toesturen van serviceberichten over onderhoud, beschikbaarheid, functionaliteit of
andere zaken met betrekking tot uw account.

Toestemming. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, die u te allen
tijde kunt intrekken. Deze verwerking bestaat uit:

· Het delen van uw persoonsgegevens met onze geautoriseerde dealers, zodat zij u kunnen
ondersteunen, zoals tussen u en uw dealer overeengekomen.

· Het delen van uw persoonsgegevens met onze geautoriseerde dealers zodat zij contact
met u kunnen opnemen met marketinginformatie over producten en diensten van Deere.

· Marketing aan u over onze producten en diensten, en anderszins om u op goederen en
diensten te wijzen waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. Wij nemen
alleen contact met u op voor marketingdoeleinden waarvoor u in uw
marketingvoorkeuren toestemming hebt gegeven.

Als u in Mexico woont en niet wilt dat uw persoonsgegevens voor deze secundaire doeleinden
worden verwerkt, kunt u ons dat zelf of via een gevolgemachtigde wettelijke vertegenwoordiger
laten weten door contact met ons op te nemen via de gegevens in de sectie 'Contact opnemen'
hieronder.

Verwerking voor naleving van wet- en regelgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals
vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij kunnen uw persoonsgegevens op
basis van ons gerechtvaardigd belang verwerken en dit doen wij als volgt:

· Om onze IT-omgeving en de applicaties die onze klanten gebruiken en die wij gebruiken
om onze diensten te beheren, te controleren, te onderhouden en te verbeteren.

· Wij gebruiken uw persoonsgegevens zo nodig om criminele activiteiten, zoals fraude, te
voorkomen of te vervolgen en ter verweer en verdediging tegen rechtsvorderingen.

· Indien u gebruik maakt van onze diensten of onze goederen of diensten aanschaft namens
een zakelijke klant of als u anderszins de aangewezen contactpersoon bent voor de
zakelijke relatie tussen een zakelijke klant en ons, gebruiken wij uw persoonsgegevens
voor dit doel.
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· Wij kunnen uw persoonsgegevens anonimiseren voor geanonimiseerde datasets die wij
gebruiken voor onze zakelijke doeleinden, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten
en diensten.

· In het geval van telefoongesprekken of chatsessies, nemen wij dergelijke gesprekken op
(nadat wij u daarvan op de hoogte hebben gesteld tijdens dat gesprek en voordat de
opname begint) of slaan de chatsessies op om de kwaliteit van onze diensten te
verbeteren.

· Ter evaluatie van uw gebruik van onze diensten om ons te helpen nieuwe producten en
diensten voor de Gebruikersaccount te ontwikkelen en om onze bestaande producten en
diensten te verbeteren.
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2. PERSOONSGEGEVENS DELEN

In deze sectie kunt u meer lezen over hoe wij uw persoonsgegevens delen:

· binnen John Deere

· met externe partijen die ons helpen onze producten en diensten te leveren; en

· andere externe partijen

Met wie delen wij uw gegevens?
Wij delen uw gegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals hieronder beschreven:

i. met dochterondernemingen die volledig in handen zijn van en worden gecontroleerd
door Deere & Company, wanneer deze openbaarmaking noodzakelijk is voor onze
dienstverlening of bedrijfsvoering;

ii. met externe serviceproviders (die werken volgens onze instructies zoals vastgelegd in
een schriftelijke overeenkomst met ons) die ons helpen informatie, producten of
diensten aan u te verstrekken, bij onze bedrijfsvoering en -beheer, of bij het beheren en
verbeteren van onze producten of diensten. Wij delen uw persoonsgegevens met derden
om, met inachtneming van passende contractuele beperkingen en
veiligheidsmaatregelen, diensten aan u te kunnen verlenen. Hieronder vallen IT-
serviceproviders voor het beheer van onze IT- en backofficesystemen en
machinediensten, waaronder internet- en softwarediensten: datahosting, dataconversie
en cloud computing-mogelijkheden, accountbeheer en -beveiliging, testen, debugging,
foutenrapportage en gebruiksanalyses en aanbieders van mobiele telecommunicatie.

iii. met regelgevende instanties voor naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, en
op verzoek van rechtshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere
overheidsinstanties.

iv. op uw instructies, met geautoriseerde John Deere Dealers, zodat zij u kunnen
ondersteunen. Zij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken zoals beschreven in 'Hoe
gebruiken wij uw persoonsgegevens’ in sectie 1 hierboven of met betrekking tot
producten en diensten die ons eigen aanbod aan producten en diensten aanvullen. Voor
deze diensten kunnen afzonderlijke bepalingen en voorwaarden en een afzonderlijk
privacybeleid gelden.



9

v. wij kunnen met betrekking tot verkeerspatronen en Accountgebruik niet-persoonlijke
gegevens in gecombineerde, statistische vorm delen met onze partners, gelieerde
ondernemingen of adverteerders.

vi. Als wij in de toekomst ons bedrijf of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of
overdragen aan een derde, kunnen wij gegevens openbaar maken aan de potentiële of
feitelijke externe koper van ons bedrijf of onze activa.

Indien u in Mexico woonachtig bent, maken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw
voorafgaande toestemming aan binnen- of buitenlandse externe partijen openbaar, tenzij: (a)
dit wettelijk of juridisch verplicht is; (b) aan houdstermaatschappijen, dochterondernemingen
of gelieerde ondernemingen onder gemeenschappelijke zeggenschap van John Deere, of aan
een moedermaatschappij of aan een onderneming van dezelfde groep als John Deere die
volgens dezelfde interne processen en hetzelfde interne beleid opereert (c) dit noodzakelijk is
op grond van een overeenkomst die wij of een externe partij met u uitvoeren of zullen
uitvoeren; of (d) ter bescherming van rechten of activa van John Deere of haar klanten. Van
onze aannemers, onderaannemers en leveranciers eisen wij of zullen wij eisen dat zij ermee
instemmen om uw persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor het uitvoeren van de
activiteiten waarvoor zij zijn aangesteld.
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3. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

In deze sectie kunt u meer lezen over:

· hoe wij als internationaal bedrijf opereren en gegevens internationaal doorgeven.

· de regelingen die wij hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

John Deere opereert internationaal. Dienovereenkomstig kunnen wij uw persoonsgegevens
doorgeven en opslaan in landen over de hele wereld, waaronder de EU, de Verenigde Staten
van Amerika, Brazilië en andere landen waar John Deere kantoren of erkende dealers heeft, die
onder verschillende normen voor gegevensbescherming vallen. Bij het overdragen van uw
persoonsgegevens aan andere landen beschermen wij die gegevens zoals hieronder beschreven
in deze privacyverklaring of zoals aan u is bekendgemaakt op het moment dat de gegevens
werden verzameld.

John Deere treft passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de overdracht van
persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en dat dit zorgvuldig
gebeurt om uw privacyrechten en -belangen te beschermen. Voor de overdracht van gegevens
tussen dochterondernemingen die volledig in handen zijn van en worden gecontroleerd,
hebben wij een aantal bindende bedrijfsvoorschriften (‘Binding Corporate Rules’, BCR's)
opgesteld en geïmplementeerd. Volgens de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU
bieden deze een passend beschermingsniveau voor de persoonsgegevens die wij internationaal
verwerken. U kunt een kopie van onze BCR's vinden op www.deere.com.

Indien u in Brazilië woonachtig bent, worden voor internationale doorgiften naar landen die
door de nationale gegevensbeschermingsautoriteit niet geschikt worden geacht, passende
maatregelen getroffen, zoals standaardcontractbepalingen, certificeringen, gedragscodes of
andere geldige mechanismen. Volgens ons interne beleid en onze gedragscodes zijn wij ook
verplicht alle toepasselijke privacywet- en regelgeving na te leven.

Bij de overdracht van persoonsgegevens buiten John Deere of aan externe partijen die onze
producten en diensten helpen leveren, baseren we ons op hun contractuele toezeggingen voor
de bescherming van uw persoonsgegevens. Sommige van deze garanties zijn algemeen erkende
certificeringsregelingen, bijvoorbeeld de standaardcontractbepalingen van de EU.

Wanneer wij van rechtshandhavingsinstanties of regelgevende instanties verzoeken om
informatie ontvangen, controleren wij deze verzoeken zorgvuldig voordat wij
persoonsgegevens openbaar maken.

U hebt het recht contact met ons op te nemen voor meer informatie over de waarborgen die
wij hebben ingesteld (inclusief een kopie van de relevante contractuele verbintenissen) om uw
persoonsgegevens op passende wijze te beschermen bij doorgifte zoals hierboven vermeld.
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4. MEER UITLEG OVER DIRECT MARKETING

In deze sectie kunt u meer lezen over:

· hoe wij persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze
producten en diensten.

· hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren.

· wanneer en hoe wij aan profilering en analyse doen.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en
diensten

Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om te informeren over producten en diensten van
John Deere waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn. Wij kunnen per e-mail, post of
telefoon contact met u opnemen of via andere communicatiekanalen waarvan wij denken dat
die voor u nuttig kunnen zijn. In alle gevallen respecteren wij uw voorkeuren over de manier
waarop u wilt dat wij de marketingactiviteiten met u beheren. Waar nodig, zoals in de EU,
benaderen wij u niet met marketing zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw gegevens met John Deere-dealers
delen, zodat zij onze producten en diensten aan u kunnen aanbieden en het aanbod op uw
activiteiten kunnen afstemmen.

Hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren.

Om uw privacyrechten te beschermen en om ervoor te zorgen dat u controle houdt over de
manier waarop wij u met marketing benaderen:
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· treffen wij maatregelen om direct marketing te beperken tot een redelijk en
proportioneel niveau en u alleen berichten sturen waarvan wij denken dat ze voor u van
belang of relevant kunnen zijn;

· u kunt ons op elk moment vragen met direct marketing te stoppen - u kunt ons vragen
om te stoppen met het versturen van e-mailmarketing via de link 'afmelden' onderaan
elke marketingbericht dat wij u via e-mail sturen. en

· u kunt in uw browser het cookiebeheer aanpassen, dat we kunnen gebruiken om online
reclame te leveren. Volg hiervoor de instellingen van uw browser zoals uitgelegd in ons
cookiebeleid, dat u onderaan onze startpagina kunt vinden (www.deere.com).

Wanneer en hoe wij aan profilering en analyse doen

Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over de gegevens die wij met behulp van cookies en
trackingtechnologieën verzamelen. U vindt het cookiebeleid via de link onderaan onze
homepage (www.deere.com).
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5. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN EN OPSLAAN

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen,
beleidsmaatregelen en procedures geïmplementeerd en handhaven deze om het risico van
onopzettelijke vernietiging of verlies, dan wel ongeoorloofde openbaarmaking van of
ongeoorloofde toegang tot deze gegevens te beperken, die passend is voor het type van de
betrokken gegevens. Tot de maatregelen die wij nemen, behoren het stellen van
vertrouwelijkheidseisen aan onze medewerkers en serviceproviders; en het vernietigen of
permanent wissen van persoonsgegevens indien deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor zij zijn verzameld. De beveiliging van gegevens hangt gedeeltelijk af van de beveiliging
van de computer die u gebruikt om onze diensten te gebruiken en de beveiliging die u gebruikt
om gebruikers-ID's en wachtwoorden te beschermen. Daarom verzoeken wij u passende
maatregelen te treffen om deze gegevens te beschermen.

Opslag van uw persoonsgegevens

Wij slaan de meeste gegevens over u op in computersystemen en databases die door ons of onze
externe dienstverleners worden beheerd. Sommige gegevens over u worden opgeslagen in
papieren dossiers die wij veilig bewaren.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor zij zijn verzameld, zoals wij in deze verklaring uitleggen. In sommige omstandigheden
kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren, bijvoorbeeld wanneer wij daartoe verplicht
zijn op grond van wet- en regelgeving en fiscale of boekhoudkundige bepalingen. In bepaalde
omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens gedurende langere perioden bewaren, voor
een nauwkeurig overzicht van uw contacten met ons in geval van klachten of betwistingen, of
indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans bestaat op een rechtszaak met
betrekking tot uw persoonsgegevens of transacties.
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6. UW WETTELIJKE RECHTEN VOOR HET BEHEER VAN UW PRIVACY

Behoudens bepaalde uitzonderingen en afhankelijk van uw locatie, en in sommige gevallen
afhankelijk van welke verwerkingsactiviteit wij verrichten, hebt u bepaalde rechten met
betrekking tot uw persoonsgegevens.

Indien u een bevestiging wilt van gegevensverwerking, uw persoonsgegevens wilt inzien,
corrigeren, bijwerken of ze wilt laten verwijderen, blokkeren of anonimiseren, of meer wilt
weten over de publieke en private entiteiten waarmee wij uw gegevens delen, kunt u dit te allen
tijde doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 8 (‘Contact
opnemen’) hieronder.

Daarnaast kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of, indien u
inwoner bent van de Europese Unie, om de overdraagbaarbeid van uw persoonsgegevens
verzoeken.

U kunt ook bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ons wanneer
deze verwerking niet noodzakelijk is voor contractuele of andere wettelijke verplichtingen.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in
sectie 8 (‘Contact opnemen’) hieronder.

Indien wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, dan kunt
u uw toestemming te allen tijde intrekken. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed
op de rechtmatigheid van de verwerking die wij hebben uitgevoerd voordat u uw toestemming
introk, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van andere juridische
rechtsgronden dan toestemming.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit als u zich
zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij verzoeken u
eerst te proberen eventuele problemen met ons op te lossen, hoewel u te allen tijde het recht
hebt contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit.

Wij beantwoorden alle verzoeken die wij ontvangen van personen die hun rechten inzake
gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving
inzake gegevensbescherming.

Voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de
contactgegevens in sectie 8 (‘Contact opnemen’) hieronder.

Ter bevestiging van uw identiteit en om veiligheidsredenen kunnen wij u om aanvullende
gegevens vragen, voordat wij de gevraagde persoonsgegevens aan u verstrekken. In
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behouden wij ons het recht voor een
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vergoeding in rekening te brengen indien de wet dit toestaat, bijvoorbeeld indien uw verzoek
duidelijk ongegrond of buitensporig is.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Behoudens wettelijke en
andere toelaatbare overwegingen zullen wij al het redelijke doen om uw verzoek onmiddellijk te
honoreren of u te informeren indien wij meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te
voldoen.

Het is mogelijk dat wij niet altijd volledig aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld als dat
gevolgen zou hebben voor de geheimhoudingsplicht die wij tegenover anderen hebben, of als wij
wettelijk gerechtigd zijn om het verzoek op een andere manier te behandelen.
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7. GEGEVENS VAN KINDEREN

Onze Diensten zijn niet bedoeld voor kinderen of jongvolwassenen en wij verzamelen niet
bewust rechtstreeks persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar.  Als u van mening bent
dat wij op ongepaste wijze gegevens van een kind verwerken, neem dan contact met ons op via
de informatie in de sectie ‘Contact opnemen’ hieronder, zodat wij de gegevens kunnen
onderzoeken en beperken.
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8. CONTACT OPNEMEN

Neem voor eventuele vragen contact met ons op:

Indien u woonachtig
bent in:

Contactgegevens:

Verenigde Staten van
Amerika, Puerto Rico,
Indonesië, Maleisië,
Mexico, Republiek Zuid-
Afrika, Thailand, of een
land dat niet hieronder
wordt vermeld

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

PrivacyManager@JohnDeere.com

Ga voor meer informatie over privacyrechten in Californië
naar www.deere.com.

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

1-905-945-9281

PrivacyManager@JohnDeere.com

Australië en Nieuw-
Zeeland

John Deere Limited (Australia)
T.a.v.: complete Goods Manager 1660170
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Australië:  1800-800-981

Nieuw-Zeeland:  0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

Argentinië Industrias John Deere Argentina, S.A.

T.a.v.: Privacy Manager
John Orsetti 481 (S2152CFA)
Grenadier Baigorria
Province of Santa Fe, Argentinië

PrivacyManager@JohnDeere.com
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Bolivia, Brazilië,
Colombia, Ecuador,
Paraguay, Rusland,
Zambia

John Deere Shared Services
T.a.v.:  Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
One John Deere Place
Moline, IL 61265, USA

PrivacyManager@JohnDeere.com

Bahama’s, Chili, Costa
Rica, Dominicaanse
Republiek, Guatemala,
Haïti, Honduras, Jamaica,
Nicaragua, Paraguay,
Peru, Trinidad & Tobago,
Uruguay

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

PrivacyManager@JohnDeere.com

Europese Unie of
Europese Economische
Ruimte

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

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com
Aanvraagformulier rechten van betrokkenen

Indien u in Mexico woonachtig bent

De volgende sectie is enkel van toepassing als u woonachtig bent in Mexico:

U kunt het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens beperken, of wanneer wij
ons voor de verwerking baseren op toestemming, uw toestemming voor de verwerking daarvan
intrekken, door middel van een verzoek via de gegevens hierboven in de sectie ‘Contact
opnemen'. Uw verzoek dient dan ten minste de volgende informatie te bevatten:

1. Volledige naam, e-mailadres of adres, zodat wij op uw verzoek kunnen reageren.

2. De documenten, of, indien van toepassing, die van uw wettelijke vertegenwoordiger,
om uw identiteit aan te tonen.

3. Een duidelijke omschrijving van de persoonsgegevens waarvoor u het gebruik of de
openbaarmaking van wilt beperken.
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4. Eventuele ander elementen of documenten waarmee uw persoonsgegevens makkelijker
gelokaliseerd kunnen worden.

Indien nodig vragen wij u om aanvullende informatie.

Wij brengen u binnen 15 (vijftien) werkdagen op de hoogte van onze reactie op uw verzoek en
we zullen er, indien van toepassing, binnen een periode van maximaal 20 (twintig) werkdagen
aan voldoen.


