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CONTA DE USUÁRIO DA JOHN DEERE
AVISO DE PRIVACIDADE
Atualizado em 01 de março de 2021

Qual entidade da John Deere controla a sua Conta de Usuário da John Deere?

Se você reside em: Sua conta é controlada por:
Estados Unidos da
América, Porto Rico,
Indonésia, Malásia,
México, República da
África do Sul, Tailândia
ou qualquer país não
listado abaixo

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

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

Austrália e Nova
Zelândia

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
Provincia de Santa Fe, Argentina

Bolívia, Brasil, Colômbia,
Equador, Paraguai,
Rússia, Zâmbia

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



2

Bahamas, Chile, Costa
Rica, República
Dominicana, Guatemala,
Haiti, Honduras,
Jamaica, Nicarágua,
Paraguai, Peru, Trinidad
e Tobago, Uruguai

Industrias John Deere, México
Attn: Privacy Manager
Blvd. Diaz Ordaz, Número 500
Colonia La Leona, Código Postal 66210
San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, México

União Europeia ou
Espaço Econômico
Europeu

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

A entidade da John Deere identificada acima (referida como “John Deere”, “nós”) controla seus
dados pessoais e leva a sério as responsabilidades de privacidade e proteção de dados. Este
aviso de privacidade explica como coletamos, usamos e compartilhamos dados pessoais
quando você cria, acessa e usa sua Conta de Usuário da John Deere (sua “Conta”), incluindo:

1. Quais dados pessoais coletamos e quando e por que os usamos.

2. Como compartilhamos dados pessoais dentro da John Deere e com nossos provedores
de serviços, reguladores e outros terceiros.

3. Mais explicações sobre o Marketing Direto.

4. Transferência de dados pessoais globalmente.

5. Como protegemos e armazenamos dados pessoais.

6. Direitos legais disponíveis para ajudar a gerenciar sua privacidade.

7. Dados de crianças.

8. Como você pode entrar em contato conosco para mais informações.

Podemos alterar esta notificação de tempos em tempos para mantê-la atualizada em relação
aos requisitos legais e à maneira como operamos nossos negócios. Consulte regularmente estas
páginas para obter a versão mais recente desta notificação. Se fizermos alterações significativas
a este aviso de privacidade, procuraremos informá-lo por meio de notificação em nosso site ou
por e-mail (“Notificação de Alteração”).

É possível encontrar links externos para sites de terceiros ou aplicativos móveis em nossa
plataforma. Este aviso de privacidade não se aplica ao seu uso de um site de terceiros.
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Informações importantes sobre a John Deere:

A entidade da John Deere responsável por seus dados pessoais será a entidade que oferece
suporte à sua conta, conforme estabelecido acima.

É possível obter mais informações sobre a John Deere no site www.deere.com ou entrando
em contato conosco por meio das informações disponíveis na seção Como entrar em contato
conosco, abaixo.
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1. QUAIS DADOS PESSOAIS COLETAMOS E QUANDO E POR QUE OS UTILIZAMOS

Nesta seção, é possível saber mais sobre:

· quando coletamos dados pessoais;

· os tipos de dados pessoais que coletamos;

· como utilizamos dados pessoais; e

· a base legal para o uso de dados pessoais.

Quando coletamos informações

Para fornecermos a sua Conta, podemos processar seus dados pessoais.

Nós também coletamos informações sobre você se:

· criar e usar uma Conta;

· você se inscrever para receber propagandas e outras comunicações nossas;

· usar nossos serviços conectados, disponíveis em www.myjohndeere.com, ou usar sua
conta para acessar o John Deere Parts Portal (Portal de peças John Deere), ou outros
sites relacionados da Deere.

Consulte nossa Declaração de Privacidade Empresarial no site, www.deere.com, para obter mais
informações sobre como processamos dados pessoais quando você acessa nosso site.

Dados pessoais que coletamos e utilizamos

Quando você cria e usa sua Conta, são exigidos certos dados pessoais, que são identificados
como obrigatórios, e que você envia durante o processo de registro, como informações de
contato (veja abaixo a lista de informações que coletamos). Você não tem obrigação de
fornecer essas informações, mas, sem elas, não será possível se registrar em uma conta. Além
disso, é possível adicionar voluntariamente informações adicionais à sua conta, por exemplo,
você pode adicionar informações sobre sua empresa e vincular sua conta à Organização John
Deere de seu empregador para que você apareça como funcionário ou parceiro nessa
organização (consulte nosso aviso de privacidade da Organização do Cliente para obter mais
informações sobre como processamos seus dados pessoais quando você usa uma conta da
organização do cliente).

Coletamos as seguintes informações, quando você cria e usa a sua conta:
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· nome, nome da empresa e senha;

· e-mail;

· telefone e

· endereço;

· informações técnicas que também podem constituir dados pessoais (seu tipo de
navegador, sistema operacional, endereço IP, nome de domínio, número de vezes que
usa sua conta e o tempo gasto com sua conta) podem ser coletadas por meio de cookies
e outras tecnologias de rastreamento (como arquivos GIF transparentes). Consulte
nossa política de cookies para mais informações sobre os cookies que coletamos.  Um
link para essa política está na parte inferior da nossa página inicial (www.deere.com).

Dados pessoais confidenciais

Não processamos nenhuma informação confidencial nem “Dados Pessoais de Categoria Especial”
relacionados a assuntos como origem racial ou étnica, crenças religiosas, saúde física ou mental,
associação a sindicatos, orientação sexual, informações sobre vida sexual, dados biométricos
utilizados para identificar um indivíduo, dados genéticos.

Base legal para o uso de dados pessoais

Nós coletaremos, utilizaremos e compartilharemos seus dados pessoais apenas quando
estivermos convencidos de que temos uma base legal apropriada para fazer isso. Os dados
pessoais fornecidos por você serão processados para as seguintes finalidades principais e
necessárias:

Processamento para cumprir obrigações contratuais.  Processamos seus dados pessoais
conforme necessário para cumprir nossas obrigações contratuais com você.  Esse processamento
consiste em:

· Coletar e utilizar seus dados pessoas para configurar e gerenciar sua Conta de Usuário e
fornecer os serviços incluídos e solicitados.

· Entregar faturas para produtos e serviços solicitados.

· Responder a suas consultas relacionadas, processar seus comentários ou fornecer
suporte à sua Conta de Usuário. Isso também pode incluir dados de conversas que você
pode iniciar ou ativar em nossos sites, por meio de formulários de contato, e-mails ou por
telefone. Nesta Declaração de Privacidade, “produtos e serviços” inclui acesso a nossos
serviços da Web, ofertas, outros conteúdos, newsletters não relacionadas a marketing,
whitepapers, tutoriais, treinamentos e eventos relacionados a sua Conta de Usuário.
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· Fornecer serviços gerais ao cliente e responder a suas dúvidas e reclamações em relação
aos nossos serviços de dados.

· Manter o seu acesso a serviços e aplicativos.

· Enviar comunicações de serviço relacionadas à manutenção, disponibilidade,
funcionalidade ou outros assuntos relacionados à sua conta.

Consentimento.  Processamos seus dados pessoais com base em consentimento, que você pode
revogar a qualquer momento.  Esse processamento consiste em:

· Compartilhar seus dados pessoais com nossos revendedores autorizados para que eles
possam oferecer suporte a você conforme acordado entre você e o revendedor.

· Compartilhar seus dados pessoais com nossos revendedores autorizados para que eles
possam entrar em contato com você e fornecer informações de marketing sobre os
produtos e serviços da Deere.

· Divulgar nossos produtos e serviços e identificar, de qualquer outra forma, produtos e
serviços que acreditamos ser de seu interesse.  Vamos contatá-lo para fins de marketing
somente conforme você autorizar em suas preferências de marketing.

Se você residir no México e não quiser que seus dados pessoais sejam processados para essas
finalidades secundárias, informe-nos diretamente ou por meio de um representante legal
devidamente credenciado entrando em contato conosco por meio dos detalhes definidos abaixo,
na seção “Como entrar em contato conosco”.

Processamento para garantir conformidade.  Processaremos seus dados pessoais conforme
requerido pelas exigências legais e regulamentares aplicáveis.

Processamento com base em nosso interesse legítimo.  Podemos processar seus dados pessoais
com base em nosso interesse legítimo, como se segue:

· Para monitorar, manter e aprimorar nosso ambiente de TI e os aplicativos que nossos
clientes utilizam e que nós utilizamos para gerenciar nossos serviços.

· Se necessário, usaremos seus dados pessoais para as finalidades de evitar ou processar
atividades criminais, como fraudes, e para nos assegurar ou nos defender de
reivindicações legais.

· Se você usar nossos serviços ou comprar produtos ou serviços nossos em nome de um
cliente corporativo ou de qualquer outra maneira for a pessoa de contato nomeada para
o relacionamento empresarial entre um cliente corporativo e nós, usaremos seus dados
pessoais para essa finalidade.
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· Podemos tornar anônimos seus dados pessoais para criar conjuntos de dados
anonimizados, que utilizamos para nossas finalidades de negócios, inclusive para
desenvolver novos produtos e serviços.

· Em caso de ligações telefônicas ou sessões de chat, nós gravamos essas ligações (depois
de informar você disso durante essa ligação e antes do início da gravação) ou sessões de
chat para melhorar a qualidade de nossos serviços.

· Para avaliar seu uso de nossos serviços para auxiliar no desenvolvimento de novos
produtos e serviços relacionados à Conta de Usuário e para melhorar nossos produtos e
serviços existentes.
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2. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Nesta seção, é possível saber mais sobre como compartilhamos dados pessoais:

· dentro da John Deere;

· com terceiros que nos ajudam a fornecer nossos produtos e serviços; e

· com outros terceiros.

Com quem compartilhamos as suas informações?
Compartilhamos suas informações da maneira e para as finalidades descritas abaixo:

i. Com subsidiárias totalmente de propriedade da Deere & Company e controladas por ela,
em que essa revelação é necessária para fornecer nossos serviços a você ou para
gerenciar nossos negócios.

ii. Com prestadores de serviços terceirizados (que operarão sob nossas instruções
estabelecidas em um contrato por escrito conosco) para nos auxiliar no fornecimento de
informações, produtos ou serviços para você, na condução e no gerenciamento de nossos
negócios ou no gerenciamento e aprimoramento de nossos produtos ou serviços.
Compartilhamos seus dados pessoais com terceiros para realizar serviços, sujeitos às
restrições contratuais e medidas de segurança apropriadas.  Isso inclui provedores de
serviços de TI que ajudam a gerenciar nossos sistemas de TI e backoffice e serviços de
máquinas, incluindo serviços de Internet e software: hospedagem de dados, conversão
de dados e recursos de computação em nuvem, gerenciamento de contas e segurança,
testes, depuração, relatórios de erros e análises de utilização, além de provedores de
serviços de telecomunicação móvel.

iii. Com os reguladores, a fim de cumprir com todas as leis, regulamentos e regras aplicáveis
e com as solicitações de autoridades policiais ou reguladoras e de outras agências
governamentais.

iv. Sob sua solicitação, com revendedores autorizados da John Deere para que eles possam
oferecer suporte a você. Eles podem utilizar os seus dados pessoais das formas descritas
em “Como utilizamos suas informações”, na Seção 1 acima, ou em relação a produtos e
serviços que complementam nossa própria linha. Esses serviços podem estar sujeitos a
termos e condições e políticas de privacidade separados.
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v. Podemos compartilhar de forma agregada, estatística, dados não pessoais sobre padrões
de tráfego e uso da conta com nossos parceiros, afiliados ou anunciantes.

vi. Se, no futuro, vendermos ou transferirmos alguns ou todos os nossos negócios ou ativos
para um terceiro, poderemos divulgar informações a um comprador potencial ou efetivo
de nossos negócios ou ativos.

Se você for residente no México, nós não devemos, sem o seu consentimento prévio, divulgar
os seus dados pessoais a terceiros, seja dentro ou fora do território nacional, a menos que: (a)
isso seja exigido por lei ou judicialmente; (b) isso seja feito a holdings, subsidiárias ou afiliadas
sob o controle comum da John Deere ou a uma empresa controladora ou a qualquer empresa
do mesmo grupo da John Deere que opere sob os mesmos processos e políticas internos; (c)
isso seja necessário em virtude de um contrato firmado ou a ser executado com você, seja por
nós ou por terceiros; ou (d) isso seja feito para proteger quaisquer direitos ou ativos da John
Deere ou de seus clientes. Exigimos ou exigiremos que nossos prestadores de serviços e
fornecedores concordem em utilizar seus dados pessoais exclusivamente para realizar as
atividades para as quais foram contratados.
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3. TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS GLOBALMENTE

Nesta seção, é possível saber mais sobre:

· como operamos como um negócio global e transferimos dados internacionalmente;

· as providências que temos em vigor para proteger seus dados pessoais.

A John Deere opera globalmente. Consequentemente, seus dados pessoais podem ser
transferidos e armazenados em países do mundo inteiro, incluindo a UE, os Estados Unidos, o
Brasil e outros países em que a John Deere tenha escritórios ou revendedores autorizados, que
estão sujeitos a diferentes padrões de proteção de dados. Quando transferirmos seus dados
pessoais para outros países, protegeremos essas informações conforme descrito abaixo neste
Aviso de Privacidade ou conforme divulgado a você no momento da coleta dos dados.

A John Deere tomará as medidas adequadas para garantir que as transferências de dados
pessoais estejam de acordo com a legislação aplicável e sejam cuidadosamente gerenciadas de
forma a proteger os seus direitos e interesses de privacidade. Para transferências de dados
entre nossas afiliadas totalmente de nossa propriedade ou controladas em comum, nós
estabelecemos e implementamos um conjunto de Regras Corporativas Obrigatórias (“BCRs”)
que foram reconhecidas pelas autoridades de proteção de dados da UE por fornecer um nível
adequado de proteção às informações pessoais que processamos globalmente. Uma cópia de
nossas BCRs está disponível em www.deere.com.

Se você for residente no Brasil, caso haja transferências internacionais para países não
consideradas apropriadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, medidas
apropriadas serão implementadas, tais como cláusulas contratuais padrão, certificações,
códigos de conduta ou outros mecanismos válidos.  Nossas políticas e nossos códigos de
conduta internos também requerem conformidade com todas as regulamentações e a
legislação de privacidade aplicáveis.

Quando transferimos seus dados pessoais para fora da John Deere ou para terceiros que
ajudam a fornecer nossos produtos e serviços, obtemos deles compromissos contratuais para
proteger seus dados pessoais. Algumas dessas garantias são esquemas de certificações bem
reconhecidos, por exemplo, as Cláusulas Contratuais Padrão da UE.

Quando recebemos solicitações de informações de autoridades policiais ou reguladoras,
validamos cuidadosamente essas solicitações antes que qualquer dado pessoal seja divulgado.

Você tem o direito de entrar em contato conosco para receber mais informações sobre as
salvaguardas que estabelecemos (incluindo uma cópia dos compromissos contratuais
relevantes) para garantir a proteção adequada de seus dados pessoais quando eles forem
transferidos, conforme mencionado acima.
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4. MAIS EXPLICAÇÕES SOBRE O MARKETING DIRETO

Nesta seção, é possível saber mais sobre:

· como utilizamos dados pessoais para manter você atualizado quanto a nossos
produtos e serviços;

· como você pode gerenciar suas preferências de marketing;

· quando e como realizamos a avaliação de perfis e análises.

Como utilizamos dados pessoais para manter você atualizado quanto a nossos produtos e
serviços

Podemos utilizar dados pessoais para informar você sobre os produtos e serviços da John Deere
que acreditamos ser do seu interesse. Podemos entrar em contato por e-mail, correio, telefone
ou outros canais de comunicação que considerarmos úteis. Em todos os casos, respeitaremos
suas preferências de como gostaria que gerenciássemos a atividade de marketing com você.
Onde exigido, como na UE, não enviaremos materiais de marketing a você sem seu
consentimento prévio explícito.

Se você tiver dado seu consentimento, poderemos compartilhar seus dados com os
revendedores John Deere para que eles possam divulgar nossos produtos e serviços para você,
direcionando ofertas de acordo com sua atividade.

Como você pode gerenciar suas preferências de marketing

Para proteger os direitos de privacidade e garantir que você tenha controle sobre a forma como
gerenciamos o marketing com você:

· tomaremos medidas para limitar o marketing direto a um nível razoável e proporcional
e apenas enviaremos comunicações que acreditemos ser de interesse ou relevância
para você;

· você pode nos solicitar o cancelamento do envio de marketing direto a qualquer
momento — é possível solicitar o cancelamento do envio de marketing por e-mail
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seguindo o link de cancelamento de assinatura que você encontrará em todas as
mensagens de marketing de e-mail que lhe enviarmos;  e

· é possível alterar a maneira como o seu navegador gerencia os cookies, que podem ser
utilizados para fornecer publicidade on-line, seguindo as configurações do seu
navegador, conforme explicado em nossa política de cookies, que você encontra na
parte inferior da nossa página inicial (www.deere.com).

Quando e como realizamos a avaliação de perfis e análises

Consulte nossa política de cookies para saber mais sobre as informações que coletamos usando
cookies e tecnologias de rastreamento. Um link para a política de cookies está na parte inferior da
nossa página inicial (www.deere.com).
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5. COMO PROTEGEMOS E ARMAZENAMOS SUAS INFORMAÇÕES

Segurança

Implementamos e mantemos medidas, políticas e procedimentos técnicos e organizacionais de
segurança apropriados, concebidos para reduzir o risco de destruição ou perda acidental ou a
divulgação ou o acesso não autorizados a tais informações de acordo com a natureza das
informações em questão. As medidas que tomamos incluem a exigência de requisitos de
confidencialidade para os nossos funcionários e prestadores de serviços; e destruir ou excluir
permanentemente dados pessoais se eles não forem mais necessários para os propósitos para
os quais foram coletados. Como a segurança das informações depende, em parte, da segurança
do computador utilizado para usar nossos serviços e da segurança utilizada para proteger as IDs
e senhas dos usuários, tome as medidas apropriadas para proteger essas informações.

Armazenamento de seus dados pessoais

Armazenamos a maioria das informações sobre você em sistemas de computador e bancos de
dados operados por nós ou por nossos provedores de serviços externos. Algumas informações
sobre você são registradas em arquivos de papel que armazenamos com segurança.

Armazenaremos seus dados pessoais pelo tempo razoavelmente necessário para os propósitos
para os quais eles foram coletados, conforme explicado nesta notificação. Em algumas
circunstâncias, poderemos armazenar seus dados pessoais por períodos mais longos, por
exemplo, quando formos obrigados a fazê-lo de acordo com exigências legais, regulatórias,
fiscais e contábeis. Em circunstâncias específicas, poderemos armazenar seus dados pessoais
por períodos mais longos, para que possamos ter um registro preciso de suas transações
conosco em caso de reclamações ou contestações, ou se acreditarmos razoavelmente que há
uma perspectiva de litígio relacionada a seus dados pessoais ou negociações.
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6. DIREITOS LEGAIS DISPONÍVEIS PARA AJUDAR A GERENCIAR SUA PRIVACIDADE

Sujeito a certas isenções e dependendo da sua localização e, em alguns casos, dependendo da
atividade de processamento que estamos realizando, você terá certos direitos em relação a
seus dados pessoais.

Se você deseja confirmar a existência do processamento de dados, acessar, corrigir, atualizar ou
solicitar exclusão, bloquear ou tornar anônimos seus dados pessoais, solicitar informações sobre
entidades públicas e privadas com as quais compartilhamos dados, você pode fazer isso a
qualquer momento, entrando em contato conosco por meio dos detalhes de contato fornecidos
na Seção 8 (“Como entrar em contato conosco”), abaixo.

Além disso, você pode solicitar a restrição do processamento de seus dados pessoais ou, se for
residente da União Europeia, solicitar a portabilidade de seus dados pessoais.

Você também pode se opor ao processamento de seus dados pessoais quando o
processamento não for necessário para cumprir um requisito contratual ou legal.

Você pode exercer esses direitos entrando em contato conosco por meio dos detalhes de
contato fornecidos na Seção 8 (“Como entrar em contato conosco”), abaixo.

Se tivermos coletado e processado seus dados pessoais com o seu consentimento, você poderá
retirar seu consentimento a qualquer momento.  Retirar seu consentimento não afetará a
legalidade de qualquer processamento que tenhamos realizado antes da retirada nem afetará o
processamento de seus dados pessoais realizado com base em motivos legais de processamento
independentemente de consentimento.

Você tem o direito de apresentar uma queixa a sua autoridade de fiscalização local se tiver
dúvidas sobre como estamos processando seus dados pessoais. Solicitamos que tente resolver
quaisquer questões conosco em primeiro lugar, embora você tenha o direito de entrar em
contato com sua autoridade de fiscalização a qualquer momento.

Respondemos a todas as solicitações que recebemos de pessoas que desejam exercer seus
direitos de proteção de dados de acordo com a legislação de proteção de dados aplicável.

Se você tiver qualquer dúvida a respeito de seus dados pessoais, entre em contato conosco por
meio dos detalhes de contato fornecidos na Seção 8 (“Como entrar em contato conosco”),
abaixo.

Podemos solicitar informações adicionais para confirmar sua identidade e para fins de
segurança antes de divulgar os dados pessoais solicitados. De acordo com a legislação aplicável,
reservamo-nos o direito de cobrar uma taxa, quando permitido por lei, por exemplo, se a sua
solicitação for manifestamente infundada ou excessiva.
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Você pode exercer seus direitos entrando em contato conosco. Estando sujeito a considerações
legais e outras considerações permitidas, faremos todos os esforços razoáveis para honrar seu
pedido imediatamente ou informá-lo se precisarmos de mais informações para atender à sua
solicitação.

É possível que nem sempre possamos atender à sua solicitação, por exemplo, se isso puder afetar
o dever de confidencialidade que temos em relação a outras pessoas ou se tivermos o direito
legal de lidar com a solicitação de uma maneira diferente.
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7. DADOS DE CRIANÇAS

Nossos Serviços não se destinam a crianças ou adolescentes, e nós não coletamos
intencionalmente nenhum dado pessoal diretamente de crianças menores de 18 anos.  Se você
acreditar que estamos processando indevidamente informações referentes a uma criança,
entre em contato conosco utilizando as informações fornecidas na seção “Como entrar em
contato conosco”, abaixo, para que possamos investigar e restringir os dados.
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8. COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO

Entre em contato conosco para esclarecer qualquer questão que possa ter:

Se você reside em: Informações de contato:
Estados Unidos da
América, Porto Rico,
Indonésia, Malásia,
México, República da
África do Sul, Tailândia
ou qualquer país não
listado abaixo

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

PrivacyManager@JohnDeere.com

Para mais informações sobre direitos de privacidade na
Califórnia, consulte www.deere.com.

Canadá 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

Austrália e Nova Zelândia John Deere Limited (Australia)
Attn: Complete Goods Manager 1660170
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Austrália: 1800-800-981

Nova Zelândia: 0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

Argentina Industrias John Deere Argentina, S.A.

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

PrivacyManager@JohnDeere.com
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Bolívia, Brasil, Colômbia,
Equador, Paraguai,
Rússia, Zâmbia

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

PrivacyManager@JohnDeere.com

Bahamas, Chile, Costa
Rica, República
Dominicana, Guatemala,
Haiti, Honduras, Jamaica,
Nicarágua, Paraguai,
Peru, Trinidad e Tobago,
Uruguai

Industrias John Deere, México
Attn: Privacy Manager
Blvd. Diaz Ordaz, Número 500
Colonia La Leona, Código Postal 66210
San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, México

PrivacyManager@JohnDeere.com

União Europeia ou
Espaço Econômico
Europeu

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

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com
Formulário de solicitação de dados sujeitos a direitos

Se você for residente no México

A seção a seguir é aplicável somente se você for residente no México:

É possível limitar o uso ou a divulgação de seus dados pessoais ou, quando dependermos de
consentimento para o processamento, revogar seu consentimento para tal processamento via
solicitação, entrando em contato conosco por meio dos detalhes descritos acima, na seção
“Como entrar em contato conosco”, que deve conter, pelo menos, as seguintes informações:

1. Nome completo e endereço de e-mail ou endereço, para que possamos comunicar a
resposta à sua solicitação.

2. Os documentos que comprovem sua identidade ou, se aplicável, a de seu representante
legal.

3. Uma descrição clara dos dados pessoais dos quais você pretende limitar o uso ou
divulgação.
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4. Qualquer outro elemento ou documento que facilite a localização de seus dados
pessoais.

Se necessário, poderemos solicitar informações adicionais.

Você será notificado da resposta ao seu pedido no prazo de 15 (quinze) dias úteis e, se for o
caso, será implementado no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis.


