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Information om personuppgiftsansvarig och syftet med 
databehandlingen
John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Tyskland
("John Deere") samlar in och behandlar personuppgifter

· Namn, titel, e-postadress, kön

· Användarbeteende gällande användning av den digitala nyhetstjänsten

· Valfri beroende på aktiviteten eller begäran: Adress (postkod, stad, gata),
telefonnummer, land och språk, yrke, föredragen återförsäljare, kundhistorik,
använd maskin

direkt från dig och om dina aktiviteter med oss i relation till  den digitala nyhetstjänsten.

Vi använder dessa personuppgifter för att skicka dig e-post som del av vår digitala
nyhetsthänst som kommer att innehålla information om

· Våra produkter och tjänster inklusive marknadsföringsmaterial för lantbruk, turf,
finans samt vår butik och våra aktiviteter.

· Dokument och nedladdningar som du har begärt, exempelvis vitböcker,
beräkningsresultat, kuponger eller erbjudanden.

· Våra aktiviteter såsom tävlingar eller frågesporter som också är föremål för
separata villkor och del av den digitala nyhetstjänsten

· Mässor och utställningar

Vi använder även dessa personuppgifter för att skicka dig en bekräftelse på ditt intresse
av den digitala nyhetstjänsten, hantera ditt frivilliga deltagande i våra aktiviteter och
analysera din användning av den digitala nyhetstjänsten (öppna och klicka på e-
postmeddelande, dina preferenser, registreringar för aktiviteter) och förbättra vår
digitala nyhetstjänst och marknadsföringsmaterial.

Den juridiska grunden för databehandling

Digital nyhetstjänst
Integritetsmeddelande
och samtycke
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Vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke som juridiskt underlag för
databehandling i enlighet med artikel 6.1(a) i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Lagringsperiod
Vi behåller dessa personuppgifter i enlighet med vår lagringspolicy tills du återtar samtycket.
Återtagandet av ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten för den behandling som gjordes fram
till dess att samtycket återtogs.

Kategorier av mottagare av personuppgifter
Vi har anlitat tredje part som behandlar dessa uppgifter på våra vägnar för att tillhandahålla
den digitala nyhetstjänsten. Vi delar också med oss av eller lämnar ut dessa personuppgifter
till våra dotterbolag och till din föredragna återförsäljare om du tillhandahållit den
informationen som del av en av våra aktiviteter.

Dina personuppgifter överförs till icke-EEA-länder med olika, och mindre skyddande
datalagar (inklusive USA), men i de senare fallen förlitar sig John Deere på tillåtna
dataöverföringsmekanismer såsom Standard Contractual Clauses, Binding Corporate Rules
eller USA-mottagarens intyg om integritetsskydd, om sådant finns.

Den registrerades rättigheter
Du kan när som helst återta ditt samtycke genom att klicka på länken "Återta samtycke" i något
av de e-postmeddelanden vi skickar till dig eller genom att skicka e-post till
MarketingConsent@JohnDeere.com. För information om hur du ändrar dina preferenser, klicka
på länken "Preferenscenter" i något av de e-postmeddelanden vi skickar till dig.  Var medveten
om att tredje part kommer att ha tillgång till ditt preferenscenter om du beslutar dig för att
vidarebefordra något e-postmeddelande som vi skickar till dig och John Deere friskriver sig
ansvaret för dina handlingar.

För att begära åtkomst till dina personuppgifter, för att be oss att korrigera eller radera
personuppgifter eller begränsa behandling, invända mot behandling eller utöva några av de övriga
dataskyddsrättigheter som finns tillgängliga för dig, eller begära information/en kopia av relevant
internationell dataöverföringsmekanism, kontakta oss på www.deere.com/privacy eller gå in på
"Preferenscenter" Du har även rätt att föra fram klagomål till relevant tillståndsmyndighet i det
EU-medlemsland där du bor, arbetar eller där det påstådda överträdelsen av GDPR ägt rum.

Mer information finns tillgänglig i vår detaljerade sekretesspolicy (se här
www.deere.com/privacy)
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Genom att klicka i rutan bekräftar jag att jag har läst
integritetsmeddelandet för den digitala nyhetstjänsten och samtycker
till behandling av mina personuppgifter av John Deere för att
tillhandahålla den digitala nyhetstjänsten.


