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CONTUL DE UTILIZATOR JOHN DEERE
NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE
Actualizat: 01 martie 2021

Ce entitate John Deere controlează contul dvs. de utilizator John Deere?

Dacă locuiți în: Contul dvs. este controlat de:
Statele Unite ale
Americii, Puerto Rico,
Indonezia, Malaysia,
Mexic, Republica Africa
de Sud, Thailanda sau
orice altă țară care nu
este menționată mai jos

John Deere Special Technologies Inc.
În atenția: Manager confidențialitate
Centrul pentru Conduita Globală în Afaceri
One John Deere Place
Moline, IL 61265, SUA

Canada John Deere Canada ULC
În atenția: Șef departament confidențialitate
295 Hunter Road
Căsuță poștală 1000
Grimsby, ON L3M 4H5

Australia și Noua
Zeelandă

John Deere Limited (Australia)
În atenția: Manager produse complete 1660170
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Argentina Industrias John Deere Argentina, S.A.

În atenția: Manager confidențialitate
John Orsetti 481 (S2152CFA)
Grenadier Baigorria
Provincia Santa Fe, Argentina

Bolivia, Brazilia,
Columbia, Ecuador,
Paraguay, Rusia, Zambia

John Deere Shared Services
În atenția: Manager confidențialitate
Centrul pentru Conduita Globală în Afaceri
One John Deere Place
Moline, IL 61265, SUA
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Bahamas, Chile, Costa
Rica, Republica
Dominicană, Guatemala,
Haiti, Honduras,
Jamaica, Nicaragua,
Paraguay, Peru, Trinidad
și Tobago, Uruguay

Industrias John Deere, Mexic
În atenția: Manager confidențialitate
Blvd. Diaz Ordaz, Numero 500
Colonia La Leona, Codigo Postal 66210
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexic

Uniunea Europeană sau
Spațiul Economic
European

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

Entitatea John Deere identificată mai sus (denumită „John Deere”, „noi”, „nouă”) controlează
datele dvs. personale și ia în serios responsabilitățile de protecție a datelor și confidențialitatea
acestora. Această notificare de confidențialitate explică modul în care colectăm, utilizăm și
partajăm datele personale atunci când creați, accesați și utilizați contul dvs. de utilizator John
Deere („contul” dvs.), inclusiv:

1. Ce date personale colectăm, când și de ce le utilizăm.

2. Cum partajăm datele personale în cadrul John Deere și cu furnizorii noștri de servicii,
părțile de reglementare și alți terți.

3. Explicarea detaliată a marketingului direct.

4. Transferarea datelor personale la nivel global.

5. Cum protejăm și stocăm datele personale.

6. Drepturile dvs. legale disponibile pentru gestionarea confidențialității dvs.

7. Datele despre minori.

8. Cum ne puteți contacta pentru mai multe informații.

Putem modifica periodic această notificare pentru a rămâne la zi cu cerințele legale și cu modul
în care ne desfășurăm activitatea. Verificați periodic aceste pagini pentru cea mai recentă
versiune a notificării de față. Dacă aducem modificări semnificative acestei notificări de
confidențialitate, vom încerca să vă informăm printr-o înștiințare pe site-ul nostru web sau prin
e-mail („Notificare de modificare”).

Puteți găsi link-uri externe către site-uri web terțe sau aplicații mobile pe platforma noastră.
Această notificare de confidențialitate nu vi se aplică în cazul utilizării unui site terț.
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Informații importante despre John Deere:

Entitatea John Deere responsabilă pentru datele dvs. personale este entitatea care
controlează Contul dvs., așa cum este menționat mai sus.

Puteți afla mai multe despre John Deere la www.deere.com sau dacă ne contactați folosind
informațiile din secțiunea Cum ne puteți contacta, de mai jos.
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1. CE DATE PERSONALE COLECTĂM, CÂND ȘI DE CE LE FOLOSIM

În această secțiune puteți afla mai multe despre

· momentul în care colectăm datele personale;

· tipurile de date personale pe care le colectăm;

· modul în care utilizăm datele personale; și

· baza legală pentru utilizarea datelor personale

Când colectăm informații

Pentru a vă furniza Contul, putem prelucra datele dvs. personale.

De asemenea, colectăm informații despre dvs. dacă:

· creați și utilizați un Cont

· vă abonați la materialele de marketing și alte comunicări din partea noastră

· folosiți serviciile noastre conectate, disponibile la www.myjohndeere.com, sau folosiți
contul dvs. pentru a accesa portalul de piese John Deere sau alte site-uri web Deere
asociate.

Consultați Declarația privind confidențialitatea la nivel de întreprindere de pe site-ul nostru web
www.deere.com pentru mai multe informații legate de modul în care prelucrăm datele personale
atunci când accesați site-urile noastre web.

Datele personale pe care le colectăm și utilizăm

Atunci când creați și utilizați Contul dvs., este necesar să furnizați unele date personale
obligatorii, pe care le transmiteți în timpul procesului de înregistrare, cum ar fi datele de
contact (vedeți mai jos o listă de informații pe care le colectăm). Nu aveți nicio obligație să
furnizați informațiile respective, însă fără acestea nu veți putea să vă înregistrați pentru un
Cont. În plus, puteți adăuga în mod voluntar informații suplimentare în contul dvs. De exemplu,
puteți adăuga informații despre compania dvs. și vă puteți asocia Contul cu Organizația John
Deere a angajatorului astfel încât să apăreți ca membru de personal sau partener în Organizația
respectivă (consultați notificarea noastră de confidențialitate pentru organizația clientului
pentru mai multe informații legate de modul în care prelucrăm datele dvs. personale atunci
când utilizați un cont al organizației clientului).

Colectăm următoarele informații atunci când creați și folosiți Contul:
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· numele, denumirea companiei și parola;

· adresa de e-mail;

· numărul de telefon; și

· adresa

· datele tehnice care pot constitui, de asemenea, date personale (tipul browser-ului dvs.,
sistemul de operare, adresa IP, numele domeniului, numărul de utilizări ale Contului și
timpul petrecut pentru folosirea acestuia) pot fi colectate prin intermediul modulelor
cookie și al altor tehnologii de urmărire (precum fișierele transparente GIF). Consultați
politica noastră privind modulele cookie pentru informații suplimentare legate de
modulele cookie pe care le colectăm.  În partea de jos a paginii noastre de pornire se
află un link către politica respectivă (www.deere.com).

Date personale confidențiale

Nu prelucrăm date confidențiale sau „Date personale clasificate ca speciale” legate de originea
rasială sau etnică, religie, sănătatea fizică sau mentală, apartenența de un sindicat, orientarea
sexuală, informații legate de viața sexuală, datele biometrice utilizate pentru identificarea unui
individ, datele genetice.

Baza legală pentru utilizarea datelor dvs. personale

Vom colecta, utiliza și partaja datele dvs. personale doar în situațiile în care suntem siguri că
există o bază legală pentru a face acest lucru. Datele personale pe care ni le furnizați vor fi
prelucrate în scopurile principale și necesare următoare:

Prelucrarea în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.  Prelucrăm datele dvs. personale în
vederea îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale față de dvs.  Prelucrarea respectivă constă
în:

· Colectarea și utilizarea datelor dvs. personale pentru configurarea și gestionarea Contului
dvs. de utilizator și pentru furnizarea serviciilor incluse și a celor solicitate.

· Trimiterea facturilor pentru bunurile și serviciile comandate.

· Rezolvarea cererilor din partea dvs., prelucrarea feedback-ului sau furnizarea asistenței
pentru Contul dvs. de utilizator. Aceasta poate include și datele conversației pe care o
puteți iniția sau pe care o puteți activa pe site-urile noastre web, prin intermediul
formularelor de contact, al e-mail-urilor sau telefonic. În această declarație de
confidențialitate, „bunurile și serviciile” includ accesul la serviciile noastre web, oferte, alt
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conținut, buletine informative non-publicitare, documentații tehnice, ghiduri de
instrucțiuni, instructaje și evenimente legate de Contul dvs. de utilizator.

· Pentru a vă furniza servicii generale pentru clienți și pentru a răspunde la solicitările și
reclamațiile dvs. legate de serviciile noastre de date.

· Pentru a păstra accesul dvs. la servicii și aplicații.

· Pentru a vă trimite comunicări de servicii privind mentenanța, disponibilitatea,
funcționalitatea sau alte aspecte legate de Contul dvs.

Consimțământ.  Prelucrăm datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs. pe care îl puteți
revoca în orice moment.  Prelucrarea respectivă constă în:

· Partajarea datelor dvs. personale cu distribuitorii noștri autorizați, astfel încât aceștia să
vă poată oferi asistență conform acordului dintre dvs. și distribuitor.

· Partajarea datelor dvs. personale cu distribuitorii noștri autorizați pentru ca aceștia să vă
contacteze cu informații de marketing despre produsele și serviciile Deere.

· Prezentarea către dvs. a materialelor de marketing despre produsele și serviciile noastre
și identificarea bunurilor și serviciilor pe care le considerăm de interes pentru dvs.  Vă
vom contacta în scopuri de marketing numai dacă autorizați acest lucru în preferințele
dvs. de marketing.

Dacă locuiți în Mexic, dacă nu doriți ca datele dvs. personale să fie prelucrate în aceste scopuri
secundare, informați-ne personal sau printr-un reprezentant legal acreditat corespunzător,
folosind datele stabilite mai jos în secțiunea „Contactați-ne”.

Prelucrarea pentru conformitate.  Vom prelucra datele dvs. personale în conformitate cu
legislația aplicabilă sau cerințele de reglementare.

Prelucrarea în interesul nostru legitim.  Putem prelucra datele dvs. personale în interesul nostru
legitim, în scopurile următoare:

· Pentru monitorizarea, menținerea și îmbunătățirea mediului nostru informatic și a
aplicațiilor utilizate de clienții noștri și a celor pe care le utilizăm pentru gestionarea
serviciilor noastre.

· Dacă este necesar, vom folosi datele dvs. personale în scopurile prevenirii sau pedepsirii
infracțiunilor precum fraudele și pentru revendicarea sau apărarea împotriva acțiunilor în
justiție.

· Dacă utilizați serviciile noastre sau achiziționați bunuri sau servicii de la noi în numele unui
client corporativ sau sunteți nominalizat în altfel ca persoană de contact pentru relația
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comercială dintre un client corporativ și noi, vom folosi datele dvs. personale în acest
scop.

· Putem anonimiza datele dvs. personale pentru a crea seturi de date anonimizate pe care
le folosim în scopurile desfășurării activității noastre, inclusiv pentru dezvoltarea de
produse și servicii noi.

· În cazul apelurilor telefonice sau sesiunilor pe chat, înregistrăm apelurile respective (după
ce vă informăm în mod corespunzător în timpul apelului respectiv și înainte de începerea
înregistrării) sau sesiunile pe chat pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre.

· Pentru evaluarea utilizării de către dvs. a serviciilor noastre în vederea asistării prin
dezvoltarea de produse și servicii noi legate de Contul de utilizator, precum și pentru a
aduce îmbunătățiri produselor și serviciilor noastre existente.
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2. PARTAJAREA DATELOR PERSONALE

În această secțiune puteți afla mai multe despre modul în care partajăm datele personale:

· în cadrul John Deere

· cu terți care ne ajută să furnizăm produsele și serviciile noastre; și

· alte terțe părți

Cu cine partajăm informațiile despre dvs.?
Partajăm informațiile despre dvs. în maniera și în scopurile descrise mai jos:

i. cu subsidiare deținute și controlate în întregime de Deere & Company, unde divulgarea
este necesară pentru a vă furniza serviciile noastre sau pentru a gestiona activitatea
noastră;

ii. cu furnizori de servicii terți (care vor opera conform instrucțiunilor noastre stabilite într-
un acord scris cu noi), pentru a ne asista cu furnizarea informațiilor, produselor sau
serviciilor către dvs., în desfășurarea și gestionarea activității noastre sau pentru
gestionarea și îmbunătățirea produselor sau serviciilor noastre. Partajăm datele dvs.
personale cu terți pentru desfășurarea serviciilor, în funcție de restricțiile contractuale și
măsurile de securitate corespunzătoare.  Aceasta includ furnizorii de servicii IT care ne
ajută la gestionare sistemelor noastre IT și administrative și a serviciilor pentru mașini,
inclusiv serviciile de internet și software: găzduirea datelor, conversia datelor și
capabilitățile de cloud computing, management al conturilor și securitate, testare,
depanare, raportarea erorilor și datele privind utilizarea, precum și furnizorii de
telecomunicații mobile.

iii. cu autoritățile de reglementare, în vederea conformării cu toate legile, reglementările și
normele aplicabile, precum și solicitări din partea autorităților de aplicare a legii, de
reglementare și alte agenții guvernamentale.

iv. la instrucțiunile din partea dvs., cu distribuitori John Deere autorizați, astfel încât să
puteți primi asistență din partea acestora. Aceștia pot utiliza datele dvs. personale în
modurile stabilite la „Modul în care utilizăm datele dvs. personale” în secțiunea 1 de mai
sus sau în legătură cu produsele și serviciile care completează gama noastră de produse
și servicii. Aceste servicii pot face obiectul unor termeni și condiții și politici de
confidențialitate separate.
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v. putem partaja cu partenerii noștri, cu afiliate sau agenții de publicitate, informațiile fără
caracter personal, sub formă agregată, de date statistice, privind tiparele de trafic și
utilizarea Contului.

vi. Dacă în viitor vindem sau transferăm o parte sau toate afacerile sau activele noastre unei
terțe părți, putem divulga informații către un potențial cumpărător terță parte sau un
cumpărător efectiv al afacerii sau activelor noastre.

Dacă locuiți în Mexic, nu vom divulga datele dvs. personale terților, locali sau străini, fără
consimțământul prealabil din partea dvs., decât dacă: (a) este obligatorie prin lege sau printr-o
obligație de natură judiciară; (b) are loc către companii holding, subsidiare sau afiliate aflate sub
controlul comun al John Deere sau către o companie mamă sau oricare companie din același
grup ca John Deere, care își desfășoară activitatea în cadrul acelorași procese și politici interne
(c) este necesară în temeiul unui contract încheiat sau care va fi încheiat cu dvs., din partea
noastră sau a unui terț; sau (d) pentru protejarea drepturilor sau activelor John Deere sau ale
clienților acesteia. Le-am impus sau le vom impune contractanților, subcontractanților și
furnizorilor noștri să accepte să utilizeze datele dvs. personale exclusiv în vederea desfășurării
activităților pentru care au fost obținute.
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3. TRANSFERAREA DATELOR PERSONALE LA NIVEL GLOBAL

În această secțiune puteți afla mai multe despre:

· modul în care operăm ca afacere globală și transferăm datele la nivel internațional.

· acordurile pe care le avem pentru protejarea datelor dvs. personale.

John Deere operează la nivel global. Prin urmare, datele dvs. personale pot fi transferate și
stocate în țări din jurul lumii, inclusiv în UE, Statele Unite ale Americii, Brazilia și alte țări în care
John Deere are sedii sau distribuitori autorizați, care au diferite standarde de protecție a
datelor. Atunci când transferăm datele dvs. personale către alte țări, protejăm informațiile
respective conform descrierii de mai jos din această notificare de confidențialitate sau conform
menționării către dvs. în momentul colectării datelor.

John Deere ia măsurile adecvate pentru a se asigura că transferul de date personale se face în
conformitate cu legea aplicabilă și că este gestionat cu atenție astfel încât să vă protejeze
drepturile și interesele. În cazul transferurilor de date între afiliatele deținute și controlate în
întregime de noi, am stabilit și implementat un set de Reguli corporatiste obligatorii („BCR”)
care asigură un nivel corespunzător de protecție a datelor personale pe care le prelucrăm la
nivel global, recunoscut de autoritățile de protecție a datelor din UE. La www.deere.com este
disponibilă o copie a setului nostru de reguli BCR.

Dacă locuiți în Brazilia, în cazul transferurilor internaționale către țări considerate
necorespunzătoare de Autoritatea națională de protecție a datelor vor fi implementate măsuri
adecvate precum clauze contractuale standard, certificate, coduri de conduită sau alt mecanism
valid.  De asemenea, și politicile noastre interne și codurile de conduită necesită conformitatea
cu toate legile și reglementările de confidențialitate aplicabile.

În cazurile în care transferăm datele dvs. personale în afara John Deere sau către terți care
furnizează produsele și serviciile noastre, obținem angajamente contractuale cu aceștia pentru
protejarea datelor dvs. personale. O parte din aceste asigurări reprezintă scheme de certificare
recunoscute, de exemplu, clauzele contractuale standard UE.

În cazurile în care primim solicitări de informații din partea autorităților de aplicare sau
reglementare a legii, validăm cu atenție solicitările respective înainte de divulgarea datelor
personale.

Aveți dreptul de a ne contacta pentru mai multe informații despre protecțiile pe care le
implementăm (inclusiv pentru o copie a angajamentelor contractuale relevante) pentru
asigurarea protecției datelor dvs. personale atunci când acestea sunt transferate așa cum este
menționat mai sus.
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4. EXPLICAREA DETALIATĂ A MARKETINGULUI DIRECT

În această secțiune puteți afla mai multe despre

· modul în care folosim datele personale pentru a vă furniza actualizări legate de
produsele și serviciile noastre.

· modul în care puteți gestiona preferințele dvs. legate de marketing

· momentul și modul în care efectuăm analiza performanței și a informațiilor

Modul în care folosim datele personale pentru a vă furniza actualizări legate de produsele și
serviciile noastre

Putem utiliza datele personale pentru a vă informa cu privire la produsele și serviciile John
Deere de care credem că ați putea fi interesat. Vă putem contacta prin e-mail, poștă sau
telefonic sau prin alte canale de comunicare care considerăm că vă vor fi utile. În toate cazurile,
vă vom respecta preferințele legate de modul în care doriți să gestionăm activitatea de
marketing cu dvs.  Acolo unde este cazul, precum în UE, nu vă vom trimite materiale de
marketing fără consimțământul prealabil, explicit, din partea dvs.

Dacă v-ați dat acordul, putem partaja datele dvs. cu distribuitorii John Deere astfel încât aceștia
să poată să vă trimită materiale de marketing despre produsele și serviciile noastre, adaptând
ofertele la activitatea dvs.

Modul în care puteți gestiona preferințele dvs. legate de marketing

Pentru protejarea drepturilor de confidențialitate și pentru a asigura faptul că aveți control
asupra modului în care gestionăm marketingul cu dvs.:

· vom lua măsuri pentru limitarea marketingului direct la un nivel rezonabil și
proporțional și vă vom trimite doar comunicări pe care le considerăm de interes sau
relevante pentru dvs.;

· ne puteți solicita să încetăm marketingul direct în orice moment - puteți să ne solicitați
să nu mai trimitem materiale de marketing prin e-mail, prin accesarea link-ului
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„dezabonare” pe care îl veți găsi în toate e-mailurile de marketing pe care vi le trimitem.
și

· puteți schimba modul în care browser-ul dvs. gestionează modulele cookie, care pot fi
utilizate pentru trimiterea materialelor publicitare online, accesând setările browser-ului
dvs. conform explicațiilor din politica noastră privind modulele cookie, pe care o puteți
găsi în partea de jos a paginii noastre de pornire (www.deere.com).

Momentul și modul în care efectuăm analiza performanței și a informațiilor

Consultați politica noastră legată de modulele cookie pentru a afla mai multe despre
informațiile pe care le colectăm cu modulele cookie și tehnologiile de urmărire.  Politica privind
modulele cookie este menționată în partea de jos paginii noastre de pornire (www.deere.com).
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5. CUM PROTEJĂM ȘI STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Securitate

Am implementat și menținem măsuri, politici și proceduri de securitate tehnice și organizatorice
corespunzătoare, concepute pentru reducerea riscului de distrugere sau pierdere accidentală sau
pentru a preveni divulgarea sau accesul neautorizat la informațiile respective, în conformitate cu
natura datelor în cauză. Măsurile pe care le luăm includ impunerea cerințelor de confidențialitate
membrilor noștri de personal și furnizorilor de servicii; și distrugerea sau ștergerea permanentă
a datelor personale dacă acestea nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate.
Dat fiind faptul că securitatea informațiilor depinde în parte de securitatea computerului pe care
îl utilizați pentru a folosi serviciile noastre și de securitatea pe care o folosiți pentru protejarea
ID-urilor de utilizator și a parolelor, luați măsurile adecvate pentru protejarea informațiilor
respective.

Stocarea datelor dvs. personale

Stocăm cele mai multe informații despre dvs. în sisteme computer și baze de date operate de noi
sau de furnizorii noștri de servicii externi. Unele informații despre dvs. sunt înregistrate în
documentele pe hârtie pe care le stocăm în siguranță.

Vom stoca datele dvs. personale atât timp cât este rezonabil necesar în scopurile pentru care
au fost colectate, conform explicațiilor din notificarea de față. În unele cazuri putem stoca
datele dvs. personale pe perioade mai lungi de timp, de exemplu, atunci când trebuie să
procedăm astfel pentru a ne conforma cerințelor legale, de reglementare, fiscale și contabile. În
circumstanțe specifice, putem stoca datele dvs. personale pentru perioade mai lungi de timp,
astfel încât să avem o înregistrare precisă a interacțiunilor dvs. cu noi în cazul unor reclamații
sau somații sau în cazul în care considerăm în mod rezonabil că există un motiv de dispută legat
de datele dvs. personale sau de interacțiunile dvs.
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6. DREPTURILE LEGALE DISPONIBILE PENTRU GESTIONAREA CONFIDENȚIALITĂȚII
DUMNEAVOASTRĂ

În funcție de anumite scutiri și de locația dvs., precum și în anumite cazuri care depind de
activitatea de prelucrare pe care o desfășurăm, aveți anumite drepturi în privința datelor dvs.
personale.

Dacă doriți să confirmați existența prelucrării datelor, accesarea, corectarea, actualizarea sau
solicitarea ștergerii, blocarea sau anonimizarea datelor dvs. personale, solicitarea informațiilor
despre entitățile publice și private cu care partajăm datele, puteți proceda astfel în orice moment
dacă ne contactați folosind datele de contact furnizate în secțiunea 8 („Cum ne puteți contacta”)
de mai jos.

În plus, puteți să ne solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. personale sau, dacă locuiți
în Uniunea Europeană, puteți să ne solicitați portabilitatea datelor dvs. personale.

De asemenea, vă puteți opune prelucrării de către noi a datelor dvs. personale atunci când
prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei cerințe contractuale sau legale de alt fel.

Puteți să vă exercitați aceste drepturi dacă ne contactați folosind datele de contact furnizate în
secțiunea 8 („Cum ne puteți contacta”) de mai jos.

Dacă am colectat și prelucrat datele dvs. personale cu consimțământul din partea dvs., vă puteți
retrage consimțământul în orice moment.  Retragerea consimțământului nu va afecta caracterul
legitim al prelucrărilor pe care le-am desfășurat înainte de retragerea dvs., nici nu va afecta
prelucrarea datelor dvs. personale desfășurată din rațiuni legale, altele decât pe baza
consimțământului.

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală de supraveghere dacă aveți
preocupări legate de modul în care prelucrăm datele dvs. personale. Vă rugăm să încercați să
rezolvați eventualele probleme mai întâi cu noi, chiar dacă aveți dreptul de a contacta autoritatea
de supraveghere în orice moment.

Răspundem la toate solicitările pe care le primim de la persoane care doresc să își exercite
drepturile legate de protecția datelor în conformitate cu legile de protecție a datelor aplicabile.

Dacă aveți întrebări legate de datele dvs. personale, contactați-ne folosind datele de contact
furnizate în secțiunea 8 („Cum ne puteți contacta”) de mai jos.

Vă putem solicita informații suplimentare pentru confirmarea identității dvs. și pentru
securitate, înainte de divulgarea către dvs. a datelor personale solicitate. În conformitate cu
legislația aplicabilă, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă în cazurile permise prin lege, de
exemplu, dacă solicitarea din partea dvs. este în mod evident nefondată sau excesivă.
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Ne puteți contacta dacă doriți să vă exercitați drepturile. În funcție de aspectele juridice și alte
considerații permisibile, vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă onora solicitarea cu
promptitudine sau pentru a vă înștiința dacă avem nevoie de mai multe informații pentru avă
îndeplini solicitarea.

Este posibil să nu fim mereu capabili să vă soluționăm în întregime solicitarea, de exemplu, dacă
aceasta ar afecta respectarea confidențialității pe care trebuie să o asigurăm celorlalte părți sau
dacă avem dreptul legal de a gestiona solicitarea într-un mod diferit.
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7. DATELE DESPRE MINORI

Serviciile noastre nu sunt direcționate către copii sau adolescenți și nu colectăm cu bună știință
date personale direct de la copiii sub 18 ani.  În cazul în care considerați că prelucrăm
necorespunzător date care aparțin unui minor, contactați-ne folosind informațiile furnizate în
secțiunea „Cum să ne contactați” de mai jos, astfel încât să putem investiga și restricționa
datele respective.
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8. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Ne puteți contacta pentru orice întrebare pe care o puteți avea:

Dacă locuiți în: Date de contact:
Statele Unite ale Americii,
Puerto Rico, Indonezia,
Malaysia, Mexic,
Republica Africa de Sud,
Thailanda sau orice altă
țară care nu este
menționată mai jos

John Deere Special Technologies Inc.
În atenția: Manager confidențialitate
Centrul pentru Conduita Globală în Afaceri
One John Deere Place
Moline, IL 61265, SUA

PrivacyManager@JohnDeere.com

Pentru mai multe informații legate de drepturile de
confidențialitate din California, consultați
www.deere.com.

Canada John Deere Canada ULC
În atenția: Șef departament confidențialitate
295 Hunter Road
Căsuță poștală 1000
Grimsby, ON L3M 4H5

1-905-945-9281

PrivacyManager@JohnDeere.com

Australia și Noua
Zeelandă

John Deere Limited (Australia)
În atenția: Manager produse complete 1660170
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Australia: 1800-800-981

Nou Zeelandă: 0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

Argentina Industrias John Deere Argentina, S.A.

În atenția: Manager confidențialitate
John Orsetti 481 (S2152CFA)
Grenadier Baigorria
Provincia Santa Fe, Argentina

PrivacyManager@JohnDeere.com
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Bolivia, Brazilia,
Columbia, Ecuador,
Paraguay, Rusia, Zambia

John Deere Shared Services
În atenția: Manager confidențialitate
Centrul pentru Conduita Globală în Afaceri
One John Deere Place
Moline, IL 61265, SUA

PrivacyManager@JohnDeere.com

Bahamas, Chile, Costa
Rica, Republica
Dominicană, Guatemala,
Haiti, Honduras, Jamaica,
Nicaragua, Paraguay,
Peru, Trinidad și Tobago,
Uruguay

Industrias John Deere, Mexic
În atenția: Manager confidențialitate
Blvd. Diaz Ordaz, Numero 500
Colonia La Leona, Codigo Postal 66210
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexic

PrivacyManager@JohnDeere.com

Uniunea Europeană sau
Spațiul Economic
European

Responsabil pentru confidențialitatea datelor UE
John Deere GmbH & Co. KG
Straßburger Allee 3, 67657
Kaiserslautern, Germania

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com
Formular de solicitare a drepturilor subiectului datelor

Dacă locuiți în Mexic

Secțiunea următoare se aplică numai dacă locuiți în Mexic:

Puteți limita utilizarea sau divulgarea datelor dvs. personale sau, în cazurile în care este necesar
consimțământul din partea dvs. în vederea prelucrării, puteți să vă revocați consimțământul
pentru prelucrarea respectivă, prin solicitarea trimisă la datele noastre de contact stabilite mai
sus în secțiunea „Contactați-ne”, care trebuie să conțină cel puțin informațiile următoare:

1. Numele complet și adresa de e-mail sau adresa, astfel încât să putem comunica
răspunsul la solicitarea dvs.

2. Documentele care dovedesc identitatea dvs. sau, dacă este cazul, identitatea
reprezentantului dvs. legal.

3. Descrierea clară a datelor personale pentru care doriți limitarea utilizării sau a divulgării.

4. Orice alt element sau document care facilitează localizarea datelor dvs. personale.
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Dacă este necesar, putem solicita informații suplimentare.

Veți fi notificat în legătură cu răspunsul la solicitarea dvs. în decurs de 15 (cincisprezece) zile
lucrătoare și, dacă este cazul, aceasta va fi implementată într-o perioadă de cel mult 20
(douăzeci) de zile lucrătoare.


