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SEKRETESSMEDDELANDE FÖR
JOHN DEERE-ANVÄNDARKONTO
Uppdaterades: 01 mars 2021

Vilken John Deere-enhet är personuppgiftsansvarig för John Deere-användarkonto?

Om du vistas i: Är ditt kontos personuppgiftsansvarig:
USA, Puerto Rico,
Indonesien, Malaysia,
Mexiko, Sydafrika,
Thailand eller något
annat land som inte
anges nedan

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

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

Australien och Nya
Zeeland

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
Province of Santa Fe, Argentina

Bolivia, Brasilien,
Colombia, Ecuador,
Paraguay, Ryssland,
Zambia

John Deere Shared Services
Attn: Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
One John Deere Place
Moline, IL 61265, USA
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Bahamas, Chile, Costa
Rica, Dominikanska
republiken, Guatemala,
Haiti, Honduras,
Jamaica, Nicaragua,
Paraguay, Peru, Trinidad
och Tobago, Uruguay

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

Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES)

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

John Deere-enheten som identifieras ovan (kallad ”John Deere”, ”vi”, ”oss”) är
personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och tar sitt dataskydds- och integritetsansvar
på allvar. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter
när du skapar, får åtkomst till och använder ditt John Deere-användarkonto (ditt ”konto”),
inklusive:

1. Vilka personuppgifter vi samlar in och när och varför vi använder dem.

2. Hur vi delar personuppgifter inom John Deere och med våra tjänsteleverantörer,
tillsynsmyndigheter och andra tredje parter.

3. Ytterligare förklaring av direktmarknadsföring.

4. Överföring av personuppgifter globalt.

5. Hur vi skyddar och lagrar personuppgifter.

6. De juridiska rättigheter som finns tillgängliga för att hantera din integritet.

7. Barns data.

8. Hur du kan kontakta oss för mer information.

Vi kan komma att ändra detta meddelande då och då för att hålla det aktuellt med rättsliga krav
och hur vi driver vår verksamhet. Kontrollera regelbundet dessa sidor för den senaste versionen
av detta meddelande. Om vi gör betydande ändringar i denna sekretesspolicy, kommer vi att
försöka informera dig via ett meddelande på vår webbplats eller per e-post (”meddelande om
ändring”).
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Du kan hitta externa länkar till webbplatser eller mobilapplikationer från tredje part på vår
plattform. Denna sekretesspolicy gäller inte för din användning av en webbplats från tredje
part.

Viktig information om John Deere:

John Deere-enheten som ansvarar för dina personuppgifter är den enhet som stöder ditt
konto enligt ovan.

Du kan ta reda på mer om John Deere på www.deere.com eller genom att kontakta oss med
hjälp av informationen i avsnittet Hur du kontaktar oss nedan.
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1. VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH NÄR OCH VARFÖR VI ANVÄNDER DEM

I detta avsnitt finns mer information om

· när vi samlar in personuppgifter

· de typer av personuppgifter vi samlar in

· hur vi använder personuppgifter

· den rättsliga grund för vår användning av personuppgifter

När vi samlar in information

För att vi ska kunna tillhandahålla ditt konto kan vi behandla personuppgifter om dig.

Vi samlar även in information om dig om du:

· skapar och använder ett konto

· prenumererar på att ta emot marknadsföring och annan kommunikation från oss

· använder våra anslutna tjänster, tillgängliga på www.myjohndeere.com, eller använder
ditt konto för att komma åt John Deere Parts Portal eller andra relaterade Deere-
webbplatser.

Se vår allmänna sekretesspolicy för företag på vår webbplats www.deere.com för mer
information om hur vi behandlar personuppgifter när du besöker våra webbplatser.

Personuppgifter vi samlar in och använder

När du skapar och använder ditt konto krävs vissa personuppgifter från dig som identifieras
som obligatoriska och som du skickar in under registreringsprocessen, till exempel
kontaktinformation (se nedan för en lista över information som vi samlar in). Du är inte skyldig
att tillhandahålla denna information men utan denna information kommer du inte att kunna
registrera dig för ett konto. Dessutom kan du frivilligt lägga till ytterligare information till ditt
konto, till exempel kan du lägga till information om ditt företag och du kan länka ditt konto till
din arbetsgivares John Deere-företag så att du visas som personal eller samarbetspartner i
organisationen (se vår sekretesspolicy för kundorganisationer för mer information om hur vi
behandlar dina personuppgifter när du använder ett kundorganisationskonto.)

Vi samlar in följande information när du skapar och använder ditt konto:
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· namn, företagsnamn och lösenord

· e-postadress

· telefonnummer

· adress

· teknisk information som också kan utgöra personuppgifter (webbläsartyp,
operativsystem, IP-adress, domännamn, antalet gånger du använder ditt konto och hur
mycket tid du ägnat på ditt konto) kan samlas in via cookies och andra spårningstekniker
(t.ex. transparenta GIF-filer). Se vår cookiepolicy för mer information om de cookies vi
samlar in.   En länk till policyn finns längst ner på vår hemsida (www.deere.com).

Känsliga personuppgifter

Vi behandlar ingen känslig information eller ”personuppgifter i särskild kategori” som rör ras eller
etniskt ursprung, religiösa övertygelser, fysisk eller mental hälsa, fackföreningsmedlemskap,
sexuell läggning, information om sexliv, biometriska uppgifter som används för att identifiera en
individ, genetiska data.

Rättslig grund för användning av dina personuppgifter

Vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter endast om vi är övertygade om att vi har
en lämplig rättslig grund för att göra detta. De personuppgifter som du har gett oss kommer att
behandlas för följande primära och nödvändiga ändamål:

Bearbetning för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter.  Vi behandlar dina personuppgifter efter
behov för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.  Denna behandling består av
att:

· Samla in och använda dina personuppgifter för att upprätta och hantera ditt
användarkonto och tillhandahålla de inkluderade och efterfrågade tjänsterna.

· Leverera fakturor för beställda varor och tjänster.

· Svara på dina relaterade frågor, bearbeta din feedback eller ge dig support med ditt
användarkonto. Detta kan också innehålla konversationsdata som du kan initiera eller
aktivera, till exempel via våra webbplatser, via kontaktformulär, e-post eller per telefon.
I denna sekretesspolicy inkluderar ”varor och tjänster” tillgång till våra webbtjänster,
erbjudanden, annat innehåll, icke-marknadsföringsrelaterade nyhetsbrev, vitböcker,
handledning, utbildningar och evenemang relaterade till ditt användarkonto.

· Förse dig med allmän kundtjänst och svara på dina frågor och klagomål i förhållande till
våra datatjänster.
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· Upprätthålla din tillgång till tjänster och applikationer.

· Skicka tjänstkommunikation angående underhåll, tillgänglighet, funktionalitet eller andra
frågor som rör ditt konto.

Samtycke.  Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, som du kan återkalla när
som helst.  Denna behandling består av att:

· Dela dina personuppgifter med våra auktoriserade återförsäljare så att de kan stödja dig
enligt överenskommelse mellan dig och din återförsäljare.

· Dela dina personuppgifter med våra auktoriserade återförsäljare så att de kan kontakta
dig med marknadsföringsinformation om Deeres produkter och tjänster.

· Marknadsföra våra produkter och tjänster till dig och på annat sätt för att identifiera varor
och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.  Vi kommer att kontakta dig endast
för marknadsföringsändamål när du godkänner det i dina marknadsföringspreferenser.

Om du är bosatt i Mexiko och om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för dessa
sekundära ändamål, ska du meddela oss själv, eller via en vederbörligen ackrediterad juridisk
representant, genom att kontakta oss med hjälp av informationen i ”Kontakta oss” nedan.

Behandling för att säkerställa efterlevnad.  Vi kommer att behandla dina personuppgifter i
enlighet med tillämpliga lag- eller regelkrav.

Behandling baserad på vårt legitima intresse.  Vi kan behandla dina personuppgifter baserat på
vårt legitima intresse, och vi gör det enligt följande:

· För att övervaka, underhålla och förbättra vår IT-miljö och de applikationer som våra
kunder använder och som vi använder för att hantera våra tjänster.

· Vid behov kommer vi att använda dina personuppgifter i syfte att förhindra eller lagföra
brottslig verksamhet som bedrägeri och för att hävda eller försvara oss mot rättsliga
anspråk.

· Om du använder våra tjänster eller köper varor eller tjänster från oss för en företagskund
eller på annat sätt är den utsedda kontaktpersonen för affärsförhållandet mellan en
företagskund och oss, kommer vi att använda dina personuppgifter för detta ändamål.

· Vi kan anonymisera dina personuppgifter för att skapa anonymiserade datamängder som
vi använder för våra affärsändamål, inklusive utveckling av nya produkter och tjänster.

· Vid telefonsamtal eller chattsessioner spelar vi in sådana samtal (efter att ha informerat
dig om detta under det samtalet och innan inspelningen startar) eller chattsessioner för
att förbättra kvaliteten på våra tjänster.
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· För att utvärdera din användning av våra tjänster för att hjälpa till med vår utveckling av
nya produkter och tjänster relaterade till användarkonton och för att förbättra våra
befintliga produkter och tjänster.
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2. DELA PERSONUPPGIFTER

I detta avsnitt finns mer information om hur vi delar personuppgifter:

· inom John Deere

· med tredje parter som hjälper oss att tillhandahålla våra produkter och tjänster

· andra tredje parter

Med vem delar vi din information?
Vi delar din information på det sätt och för de ändamål som beskrivs nedan:

i. med helägda och kontrollerade dotterbolag till Deere & Company, där sådan information
är nödvändig för att tillhandahålla dig med våra tjänster eller för att hantera vår
verksamhet

ii. med tredje parts tjänsteleverantörer (som kommer att verka enligt våra instruktioner
som anges i ett skriftligt avtal med oss) för att hjälpa oss att tillhandahålla information,
produkter eller tjänster till dig, att driva och hantera vår verksamhet eller att hantera och
förbättra våra produkter eller tjänster. Vi delar dina personuppgifter med tredje parter
för att utföra tjänster, med förbehåll för lämpliga avtalsbegränsningar och
säkerhetsåtgärder.  Detta inkluderar IT-tjänsteleverantörer som hjälper till att hantera
våra IT- och backoffice-system och maskintjänster, inklusive internet- och
programvarutjänster: datahantering, datakonvertering och molntjänster,
kontohantering och säkerhet, testning, felsökning, felrapportering och
användningsanalys, samt mobiltelefonileverantörer.

iii. med tillsynsmyndigheter, för att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och regler och
förfrågningar från brottsbekämpande, reglerande och andra statliga myndigheter.

iv. med auktoriserade John Deere-återförsäljare, utifrån dina instruktioner, så att de kan
stödja dig. De kan använda dina personuppgifter på det sätt som anges i ”Hur vi använder
dina personuppgifter” i avsnitt 1 ovan eller som relaterar till produkter och tjänster som
kompletterar vårt eget sortiment av produkter och tjänster. Dessa tjänster kan omfattas
av separata villkor och sekretesspolicyer.

v. vi kan i aggregerad, statistisk form, dela icke-personlig information angående
trafikmönster och kontoanvändning med våra samarbetspartner, dotterbolag eller
annonsörer.
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vi. Om vi i framtiden säljer eller överför en del eller hela vår verksamhet eller tillgångar till
en tredje part, kan vi lämna ut information till en potentiell eller faktisk tredjepartsköpare
av vår verksamhet eller tillgångar.

Om du är bosatt i Mexiko ska vi inte, utan ditt föregående samtycke, lämna ut dina
personuppgifter till tredje part, inhemska eller utländska, såvida inte (a) det krävs enligt lag
eller rättsligt krav, (b) det görs till holdingbolag, dotterbolag eller underordnade företag under
gemensam kontroll av John Deere, eller till ett moderbolag eller till något bolag i samma
koncern som John Deere som arbetar enligt samma interna processer och policyer, (c) det är
nödvändigt på grund av ett avtal som utförs eller ska utföras med dig, av oss eller en tredje
part, eller (d) för att skydda John Deere eller våra kunders rättigheter eller tillgångar. Vi har
krävt eller kommer att kräva att våra entreprenörer, underleverantörer och leverantörer
samtycker till att använda dina personuppgifter uteslutande för att genomföra de aktiviteter för
vilka de upphandlades.
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3. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER GLOBALT

I detta avsnitt finns mer information om:

· hur vi fungerar som en global verksamhet och överför data internationellt.

· de arrangemang vi har infört för att skydda dina personuppgifter.

John Deere verkar globalt. Följaktligen kan dina personuppgifter överföras och lagras i länder
runt om i världen, inklusive EU, USA, Brasilien och andra länder där John Deere har kontor eller
auktoriserade återförsäljare, som omfattas av olika standarder för dataskydd. När vi överför
dina personuppgifter till andra länder skyddar vi informationen enligt vad som beskrivs nedan i
denna sekretesspolicy eller som lämnas ut vid tidpunkten för datainsamlingen.

John Deere kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att överföringar av
personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lag och noggrant hanteras för att skydda dina
integritetsrättigheter och intressen. För överföring av data till våra helägda och samstyrda
dotterbolag har vi upprättat och infört en uppsättning bindande företagsbestämmelser (”BFB”)
som har erkänts av EU:s dataskyddsmyndigheter och ger en adekvat skyddsnivå för de
personuppgifter vi behandlar globalt. En kopia av våra BCR finns på www.deere.com.

Om du är bosatt i Brasilien kommer åtgärder användas, såsom standardavtalsklausuler,
certifieringar, uppförandekoder eller annan giltig mekanism, vid internationella överföringar till
länder som inte anses vara lämpliga av National Data Protection Authority.  Våra interna
policyer och uppförandekoder kräver också att alla tillämpliga sekretesslagar och regler följs.

Om vi överför dina personuppgifter utanför John Deere eller till tredje part som hjälper till att
tillhandahålla våra produkter och tjänster, erhåller vi avtalsenliga åtaganden från dem för att
skydda dina personuppgifter. Några av dessa försäkringar är välkända certifieringssystem, till
exempel EU:s standardavtalsklausuler.

När vi får förfrågningar om information från brottsbekämpande myndigheter eller
tillsynsmyndigheter validerar vi dessa förfrågningar noggrant innan personuppgifter lämnas ut.

Du har rätt att kontakta oss för mer information om de säkerhetsåtgärder vi har infört (inklusive
en kopia av relevanta avtalsförpliktelser) för att säkerställa ett adekvat skydd av dina
personuppgifter när detta överförs som nämnts ovan.
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4. YTTERLIGARE FÖRKLARING AV DIREKTMARKNADSFÖRING

I detta avsnitt finns mer information om

· hur vi använder personuppgifter för att hålla dig uppdaterad med våra produkter och
tjänster

· hur du kan hantera dina marknadsföringspreferenser

· när och hur vi genomför profilering och analys

Hur vi använder personuppgifter för att hålla dig uppdaterad med våra produkter och
tjänster

Vi kan använda personuppgifter för att meddela dig om John Deere-produkter och -tjänster
som vi tror kommer att vara av intresse för dig. Vi kan kontakta dig via e-post, post eller telefon
eller via andra kommunikationskanaler som vi tror kan vara till hjälp för dig. I samtliga fall
respekterar vi dina preferenser för hur du vill att vi ska hantera marknadsföringsaktiviteter med
dig.  Vid behov, som i EU, kommer vi inte att marknadsföra något till dig utan ditt föregående
uttryckta samtycke.

Om du har gett ditt samtycke kan vi dela dina uppgifter med John Deere-återförsäljare så att de
kan marknadsföra våra produkter och tjänster till dig, med inriktning på erbjudanden som
matchar din aktivitet.

Hur du kan hantera dina marknadsföringspreferenser

För att skydda integritetsrättigheter och för att säkerställa att du har kontroll över hur vi
hanterar marknadsföring med dig:
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· vidtar vi åtgärder för att begränsa direktmarknadsföring till en rimlig och proportionell
nivå och skickar bara kommunikationer som vi tror kan vara intressanta eller relevanta
för dig

· du kan be oss att sluta med direktmarknadsföring när som helst. Du kan be oss att sluta
skicka e-postmarknadsföring genom att följa länken ”avregistrera dig” som du hittar på
alla marknadsföringsmeddelanden vi skickar via e-post till dig.  och

· du kan ändra hur din webbläsare hanterar cookies, som kan användas för att leverera
onlineannonsering, genom att följa inställningarna i din webbläsare som förklaras i vår
cookiepolicy, som du hittar längst ner på vår hemsida (www.deere.com).

När och hur vi genomför profilering och analys

Se vår cookiepolicy för att ta reda på mer om den information vi samlar in med hjälp av cookies
och spårningsteknik. En länk till cookiepolicyn finns längst ner på vår hemsida
(www.deere.com).
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5. HUR VI SKYDDAR OCH LAGRAR DIN INFORMATION

Säkerhet

Vi har implementerat och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder,
policyer och procedurer som är utformade för att minska risken för oavsiktlig förstörelse eller
förlust, eller obehörig utlämning eller tillgång till sådan information som är lämplig för den
berörda informationens natur. Åtgärder som vi vidtar inkluderar krav på konfidentialitet för våra
anställda och tjänsteleverantörer samt att förstöra eller permanent radera personuppgifter om
de inte längre behövs för de syften de samlades in för. Eftersom informationssäkerheten delvis
beror på säkerheten på den dator du använder för att använda våra tjänster och den säkerhet du
använder för att skydda användar-ID och lösenord ska du vidta lämpliga åtgärder för att skydda
denna information.

Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar merparten av informationen om dig i datorsystem och databaser som drivs av oss eller
våra externa tjänsteleverantörer. En del information om dig registreras i pappershandlingar som
vi lagrar på ett säkert sätt.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är rimligen nödvändigt för de ändamål för vilka de
samlades in, vilket förklaras i detta meddelande. Under vissa omständigheter kan vi lagra dina
personuppgifter under längre perioder, till exempel där vi är skyldiga att göra det i enlighet med
lag-, regel-, skattemässiga, redovisningskrav. Under specifika omständigheter kan vi lagra dina
personuppgifter under längre tidsperioder så att vi har ett exakt register över dina affärer med
oss i händelse av några klagomål eller anspråk, eller om vi rimligen tror att det finns en
möjlighet till tvister som rör dina personuppgifter eller affärer.
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6. DE JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM FINNS TILLGÄNGLIGA FÖR ATT HANTERA DIN
INTEGRITET

Med förbehåll för vissa undantag och beroende på din plats, och i vissa fall beroende på den
behandlingsaktivitet vi utför, har du vissa rättigheter i förhållande till dina personuppgifter.

Om du vill bekräfta förekomsten av databehandling, komma åt, korrigera, uppdatera eller
begära radering, blockering eller anonymisering av dina personuppgifter, begära information om
offentliga och privata enheter som vi delar data med, kan du göra det när som helst genom att
kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 8 (”Hur du kontaktar oss”) nedan.

Dessutom kan du be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller, om du är
bosatt i Europeiska unionen, begära flyttbarhet för dina personuppgifter.

Du kan också invända mot vår behandling av dina personuppgifter när behandlingen inte krävs
för att uppfylla ett avtalsmässigt eller annat juridiskt krav.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i
avsnitt 8 (”Hur du kontaktar oss”) nedan.

Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst
återkalla ditt samtycke.  Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av all
behandling som vi genomfört innan du återkallade det, och det kommer inte heller att påverka
behandlingen av dina personuppgifter som utförs i beroende av andra lagliga
behandlingsgrunder än samtycke.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet om du är orolig över hur vi
behandlar dina personuppgifter. Vi ber dig att försöka lösa eventuella problem först med oss,
även om du har rätt att kontakta din tillsynsmyndighet när som helst.

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från individer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i
enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Om du har några frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss med hjälp av
kontaktuppgifterna i avsnitt 8 (”Hur du kontaktar oss”) nedan.

Vi kan be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och av säkerhetsskäl innan
vi lämnar ut de personuppgifter som du begär. I enlighet med tillämplig lag förbehåller vi oss
rätten att ta ut en avgift där det är tillåtet enligt lag, till exempel om din begäran är uppenbart
ogrundad eller överdriven.
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Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss. Med förbehåll för juridiska och andra
tillåtna överväganden kommer vi att vidta alla rimliga ansträngningar för att snabbt uppfylla din
begäran eller informera dig om vi behöver ytterligare information för att uppfylla din begäran.

Vi kanske inte alltid kan ta itu med din begäran, till exempel om det skulle påverka tystnadsplikten
vi är skyldiga andra, eller om vi lagligen har rätt att hantera din begäran på ett annat sätt.
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7. BARNS UPPGIFTER

Våra tjänster riktar sig inte till barn eller ungdomar och vi samlar inte medvetet in
personuppgifter direkt från barn under 18 år. Om du anser att vi behandlar information om ett
barn på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet ”Så här
kontaktar vi oss” nedan så att vi kan undersöka och begränsa uppgifterna.
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8. SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Kontakta oss om du har frågor:

Om du vistas i: Kontaktuppgifter:
USA, Puerto Rico,
Indonesien, Malaysia,
Mexiko, Sydafrika,
Thailand eller något
annat land som inte
anges nedan

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

PrivacyManager@JohnDeere.com

För mer information om sekretessrättigheter i Kalifornien,
sewww.deere.com.

Kanada 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

Australien och Nya
Zeeland

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

Australien: 1800-800-981

Nya Zeeland: 0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

Argentina Industrias John Deere Argentina, S.A.

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

PrivacyManager@JohnDeere.com
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Bolivia, Brasilien,
Colombia, Ecuador,
Paraguay, Ryssland,
Zambia

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, Dominikanska
republiken, Guatemala,
Haiti, Honduras, Jamaica,
Nicaragua, Paraguay,
Peru, Trinidad och
Tobago, Uruguay

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

PrivacyManager@JohnDeere.com

Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES)

Dataskyddsombud EU
John Deere GmbH & Co. KG
Straßburger Allee 3, 67657
Kaiserslautern, Tyskland

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com
Formulär för att utöva registrerad persons rättigheter

Om du är bosatt i Mexiko

Följande avsnitt gäller endast om du är bosatt i Mexiko:

Du kan begränsa användningen eller utlämningen av dina personuppgifter, eller där vi förlitar
oss på samtycke för behandlingen, återkalla ditt samtycke för behandlingen därav, på begäran
genom att kontakta oss med hjälp av informationen ovan i avsnittet ”Kontakta oss”. Din
begäran måste innehålla åtminstone följande information:

1. Fullständigt namn och e-postadress eller adress så att vi kan meddela svaret på din
begäran.

2. Dokument som bevisar din identitet, eller om tillämpligt, din juridiska ombuds identitet.

3. En tydlig beskrivning av de personuppgifter som du vill begränsa användningen eller
utlämningen av.
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4. Alla andra element eller dokument som gör det lättare för oss att hitta dina
personuppgifter.

Vid behov kan vi begära ytterligare information.

Du kommer att underrättas om svaret på din begäran inom 15 (femton) arbetsdagar och om
det är lämpligt kommer din begäran genomföras inom högst 20 (tjugo) arbetsdagar.


