Samtycke till behandling av personuppgifter enligt artikel 6.1 a), artikel 7 GDPR:

Jag samtycker till att
-

John Deere GmbH & Co. KG, Tyskland; John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Tyskland
(”John Deere”) samlar in och behandlar mina personuppgifter och kontaktuppgifter, t.ex.
o mitt namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser
o Information om yrke
o Information om min verksamhet, t.ex. mina maskiner, verksamhetstyp, typ av odling
i syfte att sammanställa statistik om mina personuppgifter och de John Deere-produkter jag
använder för att göra det möjligt för John Deere att ge mig skräddarsydda annonser och
förbättrad kundservice, produkter, funktioner och funktionalitet.

-

John Deere får dela mina personuppgifter med alla John Deere-återförsäljare som förser mig
med service i framtiden.

-

John Deere behåller mina personuppgifter för dessa ändamål så länge som mitt samtycke är
giltigt.

-

John Deere kommer också att dela eller föra vidare mina personuppgifter till oberoende tredje
part, inklusive tjänsteleverantörer som hanterar databaser för marknadsföring, som stöder
marknadsföringskampanjer och dokumenterar samtycket.

-

John Deere kommer också att överföra mina personuppgifter till medlemmarna i John Deerekoncernen och de länder där de har kontor (https://www.deere.com/sv/our-company/aboutjohndede/worldwide-locations/).

-

Mina personuppgifter överförs till eller är tillgängliga via fjärråtkomst från länder utanför EES
som har olika och mindre skyddande dataskyddslagar (inklusive USA), men i det senare fallet är
John Deere beroende av standardavtalsklausuler och/eller bindande företagsregler som
skyddsåtgärder eller av mottagarens Privacy Shield-certifiering.

-

Jag är medveten om att mitt samtycke till behandlingen av mina personuppgifter är frivilligt.
Jag kan, när som helst, återkalla mitt samtycke helt eller delvis. Återkallandet av mitt samtycke
påverkar dock inte lagligheten av behandlingen av mina personuppgifter, vilket ägde rum till
dess att mitt samtycke återkallades.

-

Inom ramen för rättsliga bestämmelser har jag rätt att få information om behandlingen av mina
personuppgifter, för att rätta eller radera den, för att begränsa behandlingen eller för att
överföra mina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig på min begäran. Jag har

också rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten i min hemvist, arbetsort eller på
platsen för påstådd överträdelse av GDPR.
-

Jag får ytterligare information om behandlingen av mina personuppgifter på
www.deere.com/privacy.

